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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036259-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

 

Visto. I – Recebo a emenda para que surta seus jurídicos e legais efeitos 

(id 11022788/11022823). II - Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial 

ajuizado por Escavasul Construções E Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ 

sob nº 08.975.582/0001-33 e CBM Construções E Engenharia Eireli, 

inscrita no CNPJ sob nº 22.951.828/0001-68, sociedades empresárias 

devidamente qualificadas e representadas nos autos. De início justificam a 

formação do litisconsórcio ativo, sob o fundamento de serem empresas 

que compõem um grupo econômico familiar, cuja história foi iniciada pelo 

patriarca da família, tendo a empresa CBM Construções E Engenharia Eireli 

como única sócia a Sra. Carmem Beatriz Martens Menegol e a empresa 

Escavasul Construções E Engenharia Ltda suas filhas Bruna e Raquel 

Martens Menegol. Argumentam que estão localizadas no mesmo endereço, 

onde dividem a estrutura operacional, administrativa e financeira, além de 

possuírem credores em comum e objetos sociais estreitamente interligados 

e correlatos, sendo a principal atividade de exploração a execução de 

obras de terraplanagem. Extrai-se da leitura da petição inicial que a 

primeira requerente (Escavasul Construções E Engenharia Ltda) foi 

constituída no ano de 2007, na cidade de Vilhena (RO), e no ano de 2012 

transferiu sua matriz para cidade de Cuiabá (MT) e, a segunda requerente 

(CBM Construções E Engenharia Eireli), por sua vez, foi constituída já 

neste município, só que no ano de 2015. Afirmam que desde a criação da 

empresa Escavasul os negócios expandiram de forma satisfatória, tendo 

sido contratada no ano de 2009 pelo grupo Votorantim para realização de 

obras de grande porte na cidade de Cuiabá (MT), permanecendo a 

parceria por mais de 05 (cinco) anos, o que possibilitou a criação da filial 

de Pimenta Bueno (RO), no ano de 2011. Sustentam que executaram 

dezenas de trabalhos, atuando de forma direta na construção inicial do 

VLT e da Arena Pantanal e que, com sua contratação para execução da 

obra da Usina hidrelétrica de Belo Monte (PA), o que seria seu maior 

desafio acabou virando seu maior pesadelo, em razão da rescisão 

unilateral do contrato por parte do contratante, gerando prejuízos de alto 

custo e endividamento elevado frente aos compromissos assumidos. 

Aduzem que, não bastasse a rescisão do contrato em questão, seu maior 

parceiro, o grupo Votorantim, também optou por rescindir um contrato para 

construção de uma fábrica em Cuiabá (MT), e que, as duas rescisões 

somadas ao valor a receber pela execução da obra do VLT, perfazem um 

saldo de quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais, que será objeto de 

“disposição aos credores arrolados” (sic). Sustentam a necessidade da 

concessão da recuperação judicial para que obtenham fôlego para 

reorganizarem sua estrutura administrativa, financeira e contábil, de modo 

que possam se reestabelecer e se manter no mercado. Com a petição 

inicial juntou documentos. É a suma do necessário. Decido. Dos requisitos 

para o processamento do pedido: O caput, do artigo 48, da Lei n.º 

11.101/2005 estabelece que: “Art. 48. Poderá requerer recuperação 

judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas 

atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, 

cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, 

por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; 

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de 

recuperação judicial; III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido 

concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que 

trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, 

como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer 

dos crimes previstos nesta Lei”. Com efeito, consigno que, diante da 

norma contida no artigo 171, da Lei N.º 11.101/2005, que impõe pena de 

02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa a quem sonegar ou omitir 

informações ou prestar informações falsas no processo de recuperação 

judicial, com o fim de induzir a erro o Juízo, Admito as declarações 

prestadas que acompanham a exordial, de ausência de condenação e que 

não tiveram, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada 

por qualquer dos crimes previstos na Lei N.º 11.101/2005 (art. 48, IV da 

aludida norma), e de cumprimento dos demais requisitos elencados no 

artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005. Os Comprovantes de Inscrição e 

Situação Cadastral revelam o exercício regular das atividades pelas 

empresas requerentes, por período superior a 02 (dois) anos, conforme 

determina o caput, do artigo 48 da Lei N.º 11.101/2005. O artigo 51, da Lei 

N.º 11.101/2005, elenca em seus incisos os requisitos exigidos na petição 

inicial de recuperação judicial, senão vejamos: “Art. 51. A petição inicial de 

recuperação judicial será instruída com: I – a exposição das causas 

concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise 

econômico-financeira; II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 

(três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para 

instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação 

societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço 

patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração 

do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo 

de caixa e de sua projeção; III – a relação nominal completa dos credores, 

inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do 

endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do 

crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos 

e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; IV – a 

relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 

funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 

correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 

pendentes de pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no 

Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de 

nomeação dos atuais administradores; VI – a relação dos bens 

particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; 

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em 

fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas 

respectivas instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de 

protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e 

naquelas onde possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de 

todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de 

natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores 

demandados.” Do Pedido Para Suspensão Dos Protestos E Negativações 

Em Nome Das Devedoras E Seus Sócios Pois bem o mero pedido de 

recuperação judicial ou o deferimento do seu processamento não tem o 

condão de impedir que os credores lancem mãos de medidas de que 

dispõem em virtude do inadimplemento do devedor, dentre elas o protesto 

e a inclusão do nome dos devedores em banco de dados de órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, assim preconiza o Enunciado 54 da I 

Jornada de Direito Comercial: “O deferimento do processamento da 

recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome 

do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de 

protestos.” Ressalte-se ainda, que nessa fase processual não há que se 

falar em créditos sujeitos a novas condições de adimplemento, uma vez 

que a novação dos créditos somente ocorrerá com a homologação do 

plano e consequente concessão da recuperação judicial, não se podendo 

olvidar ainda, que tal novação fica sujeito a condição resolutiva, uma vez 

que, por força do disposto no art. 61, da Lei 11.101/05, o descumprimento 

de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarretará a 

convolação da recuperação judicial em falência. Sobre a questão já se 

manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. (…) 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 
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material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Nesse sentido, a pretensão das 

requerentes é contrária ao princípio da transparência que deve reger as 

relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, 

impedindo, inclusive, que terceiros interessados possam ter conhecimento 

da verdadeira situação da empresa e ter liberdade para com ela contratar. 

Desse modo, indefiro o pedido formulado para suspensão dos 

apontamentos e protestos em nome das requerentes e de seus sócios e 

passo a análise dos requisitos da petição inicial. Do Pedido Para 

Manutenção Na Posse Das Devedoras Dos Bens Essenciais Às Suas 

Atividades Durante O Curso Da Ação Ou Pelo Período De “Stay” A 

permanência das devedoras na posse dos bens essenciais às suas 

atividades durante o chamado período de blindagem decorre de expressa 

previsão legal, de modo que não há necessidade de requerimento nesse 

sentido. Vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o 

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial.” (destaquei). Quanto à 

permanência das devedoras na posse dos bens tidos como essenciais 

“enquanto durar a presente Ação”, este será analisado após o decurso do 

prazo de blindagem. A análise da petição inicial e dos documentos que a 

acompanham, demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como 

dos elencados nos incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma. Por tais 

razões, com base no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho 

a pretensão contida na petição inicial para o fim de Deferir o 

Processamento Da Presente Recuperação Judicial, ajuizada por Escavasul 

Construções E Engenharia Ltda e CBM Construções E Engenharia Eireli, 

que deverão, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias úteis, 

contados da publicação da presente decisão, apresentar seu Plano De 

Recuperação Judicial, observando-se as exigências contidas nos artigos 

53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência. 

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 

11.101/2005: 1 –Nomeio como Administradora Judicial Fortunato 

Planejamento Financeiro E Consultoria Ltda –ME, inscrita no CNPJ sob o 

n.º05.091.529/0001-81, situada na Avenida São Sebastião, n.º 3125, sala 

606 (Ed. Amazon Business), Bairro Quilombo, CEP: 78.045-000, Cuiabá 

( M T ) ,  f o n e  ( 6 5 )  3 0 5 2 - 2 3 3 5 / 9 9 9 7 1 - 9 5 5 0 ,  e - m a i l : 

jpaulo@fortunatoconsultoria.com.br, que deverá ser intimada na pessoa 

de seu representante legal João Paulo Fortunato para, aceitando o 

encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar na 

sede do Juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar 

o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da 

Lei n.º 11.101/2005). 1.1 – Com fundamento no disposto no artigo 24, da 

Lei N.º 11.101/2005, e “observados a capacidade de pagamento do 

devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no 

mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, além do número 

de credores arrolados, fixo a remuneração do Administrador Judicial em 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que corresponde à aproximadamente 

2,38% do valor total dos créditos arrolados (R$ 8.380.819,69), observado 

o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência. 1.2 – Ainda para 

fins de remuneração do Administrador Judicial, determino o adiantamento 

de 60% sobre o total dos honorários fixados, cujo montante (R$ 

120.000,00) será pago em 30 (trinta) parcelas mensais de R$ ------------

-4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em consideração o prazo médio 

previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sendo que o 

percentual de 40% restante da verba honorária será liberado após o 

encerramento da Recuperação Judicial, com a prestação de contas e 

relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei 11.101/05. 1.3 – O 

pagamento da aludida remuneração deverá ser efetuado mediante 

depósito em conta corrente de titularidade do Administrador Judicial, a ser 

informado por este à empresa recuperanda, devendo ser comunicado ao 

Juízo eventual descumprimento da obrigação. 2 – Declaro Suspensas, nos 

moldes do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e pelo prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias úteis (art. 6º, § 4º), as ações e execuções 

promovidas contra as empresas requerentes, por créditos sujeitos aos 

efeitos da presente recuperação judicial, permanecendo os respectivos 

autos, todavia, no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações 

previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º, referentes a créditos 

excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos da 

mencionada norma, cabendo ao devedor, comunicar a suspensão juntos 

aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). 3 – 

Determino ainda, que as requerentes apresentem, mensalmente, enquanto 

perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas, sob pena de 

destituição de seus administradores (artigo 52, IV, da Lei N.º 

11.101/2005), bem como que passe a utilizar a expressão “Em 

Recuperação Judicial” em todos os documentos que forem signatárias, 

conforme determina o caput, do artigo 69, da Lei N.º 11.101/2005. 4 – 

Expeça-se o EDITAL a que se refere o parágrafo 1º, do artigo 52, da Lei 

N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do pedido do devedor e 

desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) a relação nominal de credores, 

onde se discrimine o valor e a classificação de cada crédito (art. 52, § 1º, 

inciso II), devendo constar ainda, o passivo fiscal; c) na advertência 

acerca dos prazos para habilitação e/ou divergências quanto aos créditos 

relacionados pelo devedor, na forma do art. 7º, § 1º da Lei N.º 

11.101/2005. 4.1 – Consigne-se que, os credores têm o prazo de 15 

(quinze) dias úteis, Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou Divergências 

Perante o Administrador Judicial, conforme determina o já mencionado § 

1º, do artigo 7º, da Lei N.º 11.101/2005. 4.2 – Considerando que o feito 

tramita pelo sistema PJE, a petição inicial não veio acompanhada de mídia 

eletrônica (pen drive) contendo a relação de credores indicada pelas 

devedoras, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, devendo as 

recuperandas serem intimadas, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, apresentem na Secretaria do Juízo, a respectiva relação em meio 

eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, 

viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão. 

4.3 - Em seguida, deverão as recuperandas retirar o edital acima citado e 

comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sua publicação no Diário 

Oficial do Estado e em jornal de grande circulação da sede e filiais da 

devedora, também sob pena de revogação. 5 – Eventuais habilitações ou 

divergências quanto aos créditos relacionados pelas devedoras, no prazo 

previsto no art. 7º, § 1º, deverão ser dirigidas à administradora judicial, em 

seu escritório profissional, ou e-mail da administradora 

(jpaulo@fortunatoconsultoria.com.br). 6 – Apresentado o Plano De 

Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias úteis, 

contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre o 

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

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

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

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

do 2º Edital. 7 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pela Administradora Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

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

7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

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

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 8º, da norma 

em comento. 8 – Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por cartas, 

às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que 

o devedor tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 11.101/2005). 9 – 

Determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o 

devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder 
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Judiciário ou para recebimento dos benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, observando o disposto no artigo 69, da Lei n.º 11.101/2005. 10 

– Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para 

que proceda às anotações nos atos constitutivos da empresa requerente, 

a fim de que conste em seus registros a denominação “Em Recuperação 

Judicial” (§ único, do art. 69, da Lei N.º 11.101/2005). 11 – Indefiro o 

pedido de suspensão de todos os apontamentos e protestos existentes 

em nome das devedoras e de seus sócios. 12 – Finalmente, determino que 

o Sr. Gestor Judiciário, cumpra com celeridade as determinações contidas 

nesta decisão, e outras que venham a ser proferidas no presente feito, 

em razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008923-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (AUTOR)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

SERVER PLACE LTDA - EPP (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA OAB - MG140819 (ADVOGADO)

THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE OAB - MG85146 

(ADVOGADO)

VICTOR LANZA MACIEL OAB - MG154800 (ADVOGADO)

LUCAS TADEU RIBEIRO PAIVA OAB - MG155658 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Vistos. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 10997526. Às 

providências. Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008923-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (AUTOR)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

SERVER PLACE LTDA - EPP (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA OAB - MG140819 (ADVOGADO)

THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE OAB - MG85146 

(ADVOGADO)

VICTOR LANZA MACIEL OAB - MG154800 (ADVOGADO)

LUCAS TADEU RIBEIRO PAIVA OAB - MG155658 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PROCESSO N.º 

1008923-96.2017.8.11.0041 – PJE ASSUNTO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

FALÊNCIA (4993) AUTORA: LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI 

– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADMISTRADOR JUDICIAL: AJ1 

ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME ADVOGADOS: THAIS SVERSUT 

ACOSTA (OAB/MT 9.634) E RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA 

(OAB/MT 11.990) INTIMADOS: CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: INTIMAR dos credores e terceiros interessados acerca da 

convocação da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES que se realizará na 

sede da empresa recuperanda, localizada na Rua 24 de Outubro, n.º 381, 

Centro Norte, em Cuiabá/MT, em primeira convocação no dia 28/02/2018, 

às 09h00m, e em segunda convocação no dia 07/03/2018, às 09h00m, 

cuja ordem do dia será a APROVAÇÃO, REJEIÇÃO ou MODIFICAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado pela recuperanda, que 

está disponível para consulta e obtenção de cópias na secretaria da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT ou na sede da administradora 

judicial, tudo em conformidade com os artigos 35, I, “a”; e 36, I, II e III, da Lei 

n.º 11.101 de 2005. RESUMO DA DECISÃO: “Vistos. Recuperação Judicial 

da empresa Lucíula Calçados e Acessórios Eireli. Diante da certidão de 

tempestividade das objeções, id. 10600784, intime-se o administrador 

judicial para, em 05 dias, indicar a data, o horário e local para a realização 

da assembleia-geral de credores. Com as informações nos autos, 

expeça-se Edital, com urgência, para conhecimento dos credores e 

terceiros interessados, nos termos do art. 36 da LRF, disponibilizando-o 

no DJE, contendo a advertência de que os credores deverão observar os 

preceitos do § 4º do art. 37 da LRF. Ato contínuo, intime-se a recuperanda 

para providenciar a publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, LRF) 

e comprovar sua circulação nos autos, atendo-se ao prazo de 

antecedência mínima de 15 dias exigida pelo art. 36, caput, da LRF. 

Deverá, a Secretaria, disponibilizar o expediente no DJE, para maior 

alcance e publicidade dos atos. Ciência ao administrador judicial acerca do 

petitório de id. 10687422. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 06 de 

dezembro de 2017”. ADVERTÊNCIAS: O credor poderá ser representado 

na Assembleia Geral de Credores por mandatário ou representante legal, 

desde que entregue à administradora judicial, com até 24 (vinte e quatro) 
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horas de antecedência à data prevista no aviso de convocação, qualquer 

documento hábil que comprove seus poderes, sempre na via original, ou a 

indicação das folhas dos autos em que se encontre o documento (artigo 

37, § 4º, da Lei n.° 11.101/2005). Ficam também intimados os credores e 

terceiros interessados de que os documentos da recuperanda podem ser 

consultados na sede da administradora judicial nomeada pelo Juízo, a 

empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 25.313.759/0001-55, sediada na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2254, Ed. American Business 

Center, 10º Andar, sala 1006, Bosque Saúde, em Cuiabá/MT, com 

funcionamento das 09h00m às 12h00m e das 13h00m às 18h00m, de 

segunda à sexta-feira, telefone: (65) 3027-2886, e-mail : 

luciula@aj1.com.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

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

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

José Viegas Mendes Neto, digitei. Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2018. 

Creuza Pereira da Costa Tezolin Gestora Judiciária Matrícula nº 2194

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 955848 Nr: 2951-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., 

TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S JUNIOR - OAB:MT 5222, RUBEM MAURO VANDONI DE 

MOURA - OAB:12.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recuperação Judicial de Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e 

outras

1) Às fls. 5.693/5.703, o administrador judicial noticia que as recuperandas 

lhe informaram a existência de crédito no valor de R$ 7.413.410,85 

perante a Volkswagen do Brasil, que seria decorrente de decisão judicial 

transitada em julgado em matéria tributária, ressaltando que a Volkswagen 

do brasil requer a anuência do administrador judicial e deste juízo para a 

transferência do valor às recuperandas.

Diante da manifestação favorável do auxiliar do juízo, determino a 

expedição de ofício à Volkswagen do Brasil, no endereço informado no 

referido petitório, informando que este juízo não se opõe à transferência 

do numerário para a conta indicada pelas recuperandas, devendo a 

Volkswagen do Brasil informar ao administrador judicial quando efetivada 

tal transferência, para o acompanhamento das atividades das devedoras 

nestes autos.

2) Tendo em vista a juntada do relatório de atividades às fls. 5.534/5.575 

pelo administrador judicial, intimem-se as recuperandas, os credores e 

demais interessados para que tomem conhecimento.

3) Quanto às procurações juntadas pelo Banco Bradesco S.A. às fls. 

5.576/5.617 e 5.704/5.787, deverá a Secretaria proceder às necessárias 

anotações no sistema informatizado.

4) No mais, aguarde-se a juntada da perícia técnica designada por este 

juízo, bem como a juntada da ata da assembleia de credores recentemente 

realizada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 819168 Nr: 25449-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. PASDIORA REPRESENTAÇÕES LTDA., C. A. 

GOULART TELECOMUNICAÇÕES - ME, CARLOS AUGUSTO GOULART, 

MICHELLE ENESIA PASDIORA, CARLA HELENA GRINGS, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data procedi com a intimação do senhor Marcio Junior 

Moraes de Souza através de contato telefônico, por meio do número (65) 

99607-6885, para proceder com a devolução destes autos para a 

secretaria, uma vez que foram retirados em carga rápida no dia 

14/12/2017 e se encontram fora do prazo estipulado, onde o mesmo 

informou da impossibilidade fazê-lo. Para constar, lavro apresente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1189407 Nr: 1219-49.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA -ME, VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES 

ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OAB/MT18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora de acordo 

com despacho retro. Para constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1269180 Nr: 27398-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON SADI FULBER - 

OAB:216B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 51.886,29 (fls. 120/121), atualizado até 10/02/2017, tendo sido 

o pedido de recuperação judicial ajuizado em 24/06/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270424 Nr: 27803-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO-ME, REGIANE 

DAS DORES DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito, nos 
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termos do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270426 Nr: 27805-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA LOPES DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 6.817,35 (fl. 09), atualizado até 31/03/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 06/11/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 230343 Nr: 37236-07.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - SABESP, WILSON SAENS SURITA JUNIOR, RONIMARCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, RENATA COSTA BOMFIM - OAB:131915/SP, VERA LUCIA 

MAGALHÃES - OAB:190514/SP, Wilson Parreira de Souza - 

OAB:173722/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247, ronimarcio naves - OAB:

 Vistos.

Intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca 

dos embargos de declaração de fls. 451/454.

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

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA, TRANSPORTADORA MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

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

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

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

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

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1) Acolho o pedido de fls. 16.817/16.820, para o fim de AUTORIZAR o 

Administrador Judicial a, nos termos do § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, 

proceder à reserva dos honorários contratuais, dos advogados que 

apresentarem os respectivos contratos de honorários firmados com os 

titulares de titulares dos créditos extraconcursais trabalhistas, que serão 

beneficiados nesta etapa. 2) Fixo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

que os advogados que pretendam obter a reserva de seus honorários 

contratuais apresentem seus respectivos contratos ao Administrador 

Judicial. 2.1) Nesse prazo os pagamentos dos créditos somente poderão 

ser feitos aos titulares mediante seus procuradores legais, que 

patrocinaram as ações judiciais para recebimento dos créditos. 2.2) 

Decorrido o prazo ora assinalado, os pagamentos poderão ser feito tanto 

ao titular de crédito, de forma direta, quanto ao seu patrono. 3) O titular do 

crédito, após o prazo assinalado, também poderá receber mediante 

representante, com apresentação de procuração com firma reconhecida e 

com poderes específicos para tal fim."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 825166 Nr: 31178-07.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENI MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTA LUZIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano da Silveira Vieira - 

OAB:1643/RO, PAULO CESAR DA SILVA - OAB:4.502-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DA SILVA - 

OAB:4.502-RO

 Vistos.

Considerando que já ultrapassaram as datas indicadas à fl. 94, determino 

que a Secretaria reitere o contato com a assessoria do ilustre Promotor de 

Justiça, informando sobre o envio de ofício solicitando que a oitiva venha a 

ocorrer até meados do mês de junho próximo, preferencialmente em uma 

quinta-feira (dia em que são realizadas audiências em casos envolvem 

matéria de Direito Público).

 Com a reposta, venham os autos conclusos.

Oficie-se ao juízo deprecante encaminhando cópia da presente e do ofício 

de fl. 53.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá, 05 de abril de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1029359 Nr: 36507-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SABINO DA SILVA - EPP, ADRIANO CARRELO 

SILVA, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARELLO SILVA - 

OAB:6.602/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, EUCLIDES RIBEIRO 

S JUNIOR - OAB:MT 5222, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270405 Nr: 27785-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARTINS DRUMMOND ASSUNÇÃO

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 41.403,11 (fl. 08), atualizado até 31/03/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 13/05/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270423 Nr: 27802-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DAMIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 30.332,61 (fl. 06), atualizado até 28/04/2017, tendo sido 

decretada a falência em 10/02/2015.

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

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

a data da decretação da falência.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270430 Nr: 27808-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270433 Nr: 27811-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA SANTANA ALBUEZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 12.838,55 (fl. 11), atualizado até 31/08/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 06/11/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA, TRANSPORTADORA MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

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

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

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

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

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

pedido de fls. 16.817/16.820, para o fim de AUTORIZAR o Administrador 

Judicial a, nos termos do § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, proceder à 

reserva dos honorários contratuais, dos advogados que apresentarem os 

respectivos contratos de honorários firmados com os titulares de titulares 

dos créditos extraconcursais trabalhistas, que serão beneficiados nesta 

etapa.2) Fixo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que os advogados que 

pretendam obter a reserva de seus honorários contratuais apresentem 

seus respectivos contratos ao Administrador Judicial.2.1) Nesse prazo os 

pagamentos dos créditos somente poderão ser feitos aos titulares 

mediante seus procuradores legais, que patrocinaram as ações judiciais 

para recebimento dos créditos.2.2) Decorrido o prazo ora assinalado, os 

pagamentos poderão ser feito tanto ao titular de crédito, de forma direta, 

quanto ao seu patrono.3) O titular do crédito, após o prazo assinalado, 

também poderá receber mediante representante, com apresentação de 

procuração com firma reconhecida e com poderes específicos para tal 

fim.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 947158 Nr: 58675-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, JOSÉ MORELI, ERI 

BORGES REGITANO, FERNANDO JOSÉ VILA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZOBACTER DO BRASIL LTDA, 

FERTILIZANTES HERINGER S/A, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A, BANCO ABC BRASIL S.A, DOW AGROSCIENCES 
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INDUSTRIAL LTDA, BANCO SANTANDER S/A, CONSAGRO AGROQUIMICA 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A, ANDRÉIA VALENTIN GARBIN - OAB:204.597/SP, ANELY 

DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8521/O, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

Eric Cerante Pestre - OAB:103.840/RJ, Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419-A / SP, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGUELIN - OAB:OAB 57.752, 

HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139/GO, JOÃO BATISTA DE ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

JULIANO ANESI - OAB:OAB/SP 322.463, LAURA MARIA BRANT DE 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 108.503, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, 

MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - OAB:24312/PR, MARCELO 

ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MÁRIO 

PEDROSO - OAB:10220-GO, MAURO MOLINA PEDROSO JÚNIOR - 

OAB:34958/GO, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NAYARA CANESQUI - 

OAB:OAB/SP 362.362, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:RS - 13012, OTAVIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:33.704/GO, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

Viviane Tozzi Moro - OAB:345.340/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Atendendo determinação judicial do dia 15/12/2017, cumpre informar que 

o incidente de código nº 1040103, onde a sentença proferida no dia 

03/10/2017 e publicada no DJE nº 10114 do dia 04/10/17 transitou em 

julgado sem interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1063194 Nr: 52427-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Expeça-se ofício ao Serasa Experian, a fim de que seja dada baixa na 

anotação de falência da empresa FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES 

LTDA EPP, conforme pedido retro.

Determino que o referido ofício seja entregue ao advogado subscritor da 

petição de fl. 51, para seu efetivo cumprimento.

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143552 Nr: 28951-39.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ADVINCULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora a cerca da 

certidão negativa do senhor oficial de justiça, tendo em vista que a ultima 

certidão expedida não fora publicada. Para constar, lavro a presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163977 Nr: 37539-35.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONSAGA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora deixou transcorrer o prazo sem a devida 

manifestação, por tanto, encaminho a missiva à devolução. Para constar, 

lavro apresente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223266 Nr: 12571-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

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

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BENETI, SAMANTHA RONDON 

GAHYVA

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

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

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

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, JOCLER JEFERSON 

PROCOPIO - OAB:19386, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

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

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT, PAULO FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

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

OAB:3065, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.047

 V – Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados (fls. 4/7) 

e autorizo que a Síndica efetue imediatamente o pagamento dos 

honorários devidos ao DR. JOÃO BATISTA BENETI, do valor líquido de R$. 

22.419,92 (vinte e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e 

dois centavos) e à Dr.ª SAMANTHA RONDON GAHYVA, do valor líquido 

de R$. 79.090,75 (setenta e nove mil, noventa reais e setenta e cinco 

centavos) e das despesas administrativas desembolsadas por ela na 

quantia de R$. 323,52 (trezentos e vinte e três reais e cinquenta e dois 

centavos), mediante comprovação nos autos.OBSERVE-SE a Síndica os 

descontos de INSS e IRPF, indicados nas Planilhas de fls. 34-v e 38. P. R. 

Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público.Sem prejuízo 

da providência supra, DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário desentranhe 

a petição de fls. 40/42, eis que juntada equivocadamente nestes autos, 

encartando-a aos autos Cód. n.º 1223269.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1230165 Nr: 14877-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA SANTOS GALEANO, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16.828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 Tendo em vista a ausencia de publicação da decisção do dia 10/07/2017, 

proceda com republicação.Visto.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10, da Lei 11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES interposta por CAMILA SANTOS GALEANO por dependência 

aos autos da recuperação judicial da AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA (Processo nº 24089-59.2015.811.0041 – Código 

1001523), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 
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11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2017.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1264635 Nr: 25932-88.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MASTRANGELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Nos termos da Resolução n. 11/2017/TP, publicada no DJe n. 10.140, de 

16/11/2017, remetam-se os autos à redistribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270395 Nr: 27775-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RICARDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO FRANCO - 

OAB:50044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270400 Nr: 27780-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY DE QUEIROZ LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270403 Nr: 27783-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RIBEIRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 5.090,49 (fl. 08), atualizado até 30/09/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 21/07/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270411 Nr: 27791-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEI ARABE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Em que pese esta habilitação de crédito tenha sido distribuído ao Gabinete 

I, em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que a ação de recuperação 

judicial do requerido (VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME) está vinculada ao Gabinete II desta Vara.

Assim, determino que o Gestor Judiciário remeta os autos ao Gabinete II, 

vinculando-o ao processo de Recuperação Judicial nº 44871-24.810041, 

Código 922424.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270417 Nr: 27797-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOTECNICA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA, VALERI ANTONIO PERTILE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TERRA DE SOUZA - 

OAB:68.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270419 Nr: 27799-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GUIMARÃES

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT 8.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 5.158,02 (fl. 07), atualizado até 31/05/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 07/04/2016.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270425 Nr: 27804-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORIO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 6.280,18 (fl. 16), atualizado até 31/05/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 01/10/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270432 Nr: 27810-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON BARBOSA SILVA

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

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por WELLINTON 

BARBOSA SILVA, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 

12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1230165 Nr: 14877-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA SANTOS GALEANO, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16.828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 Visto.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10, da Lei 11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES interposta por CAMILA SANTOS GALEANO por dependência 

aos autos da recuperação judicial da AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA (Processo nº 24089-59.2015.811.0041 – Código 

1001523), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2017.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270414 Nr: 27794-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SOFISA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FIOS TECIDOS E ARTEFATOS TEXTEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o banco requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar 

o comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270415 Nr: 27795-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIMILLA NERES COSTA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO HENRIQUE OLIVER - 

OAB:18461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A petição inicial não foi devidamente assinada pelo advogado, 

representante processual do autor. Assim, verificando ser a inicial 

apócrifa, determino a regularização do petitório, no prazo de 15 dias úteis, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270420 Nr: 27800-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO GALDINO MOREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270422 Nr: 27801-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GOMES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 29.000,00 (fl. 06), atualizado até 09/05/2016, tendo sido o 

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

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270427 Nr: 27806-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS IRAM SILVA DANTAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN - OAB:4874/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CARLOS IRAM SILVA 

DANTAS, por dependência aos autos da recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270435 Nr: 27813-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE CRESTINE PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se a requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 156208 Nr: 9404-33.2004.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR DA SILVA FALEIROS, ALVARO JOSÉ 
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CARBONARO, ARISTEU ALCEU CARBONARO, ALTA ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO RODEGUER NETO - 

OAB:60583/SP, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 Visto.

WALDIR DA SILVA FALEIROS, ÁLVARO JOSÉ FALEIROS e ARISTEU 

ALCEU CARBONARO ingressaram com pedido de ALVARÁ JUDICIAL em 

face da MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

objetivando a outorga definitiva “da escritura dos imóveis urbanos 

descritos na inicial” (sic – fl. 06), sendo um objeto da matrícula 03.567 e 

outro da matrícula 01.168, que teriam sido adquiridos por intermédio de 

contrato de compra e venda antes do pedido de concordata da requerida.

À vista do não conhecimento do RECURSO DE APELAÇÃO (fls. 299/303), 

determino que o Sr. Gestor Judiciário anote o retorno dos autos.

Sem prejuízo da determinação supra, a fim de dar efetividade ao comando 

contido na sentença, expeça-se alvará para registro definitivo da Escritura 

Pública de Venda e Compra em favor dos requerentes sobre o imóvel: lote 

n.º 14-A (catorze – A), da quadra n.º 24, com área de 400 m2 

(quatrocentos metros quadrados), situado no lado “PAR” da Rua Antônio 

João, esquina com a Rua 10 de dezembro, na cidade de Itaporã (MS), 

matriculado sob o n.º 03.567, na Serventia de Registro de Imóveis da 

Comarca de Itaporã (MS) (fl. 186).

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 925859 Nr: 47035-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS 

LTDA, RODOLFO CORRÊA DA COSTA, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO 

GROSSO - SICREDI CENTRO NORTE MT, BANCO BRADESCO S/A, SICREDI 

OURO VERDE MT, BANCO DO BRASIL S/A, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA JUNIOR, CONSTRUTORA INCORPORADORA TABOR LTDA, 

ROYAL FIC DIISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, 

JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, LORENA MARIA 

PEREIRA GAIVA - OAB:19122, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, AUGUSTO MÁRIO DA SILVA - 

OAB:6233/MT, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678/PE, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DARIEL ELIAS DE 

SOUZA - OAB:11945-B, DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA 

- OAB:14.690/MT, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.884/MT, 

FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, 

FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB:177270, Fernando Marsaro - 

OAB:12.832/MT, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - OAB:197.237, HILVETE 

MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, JORGE 

AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JULIANO MARTIM ROCHA 

- OAB:25.333, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO 

SALVI - OAB:40.989, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - 

OAB:9456, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, RICHARDSON JUVENTINO 

GONÇALVES CAMPOS - OAB:23975/MT, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, Rodrigo Luiz da Silva Rosa - 

OAB:18099, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, THAÍS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3928-MT

 Autos Código 925859 Vistos etc.,Cuida-se de apreciar pedido de 

liberação dos gravames que recai sobre as residências construídas no 

empreendimento denominado Condomínio Villa Nova Residence...Postula 

também que seja determinado ao BB que disponibilize no prazo de 24 

horas a liberação do valor de R$ 916.939,59 que estão sendo retidos nas 

contas bancárias referente a utilização dos créditos dos contratos de 

finan números: 332.509.064, bem como requer a prorrogação de 

blindagem até a nova AGC...Decido: No que tange aos pedidos de fls. 

1131/1150, não há como adentrar ao mérito dos pleitos, haja vista que o 

BB S/A ingressou com impugnação de crédito sob o cód 963740, 

postulando pela exclusão de seu crédito do QGC. Quanto ao pedido de 

prorrogação do período de blindagem até a data nova assembleia geral de 

credores postulado às fls. 1678/1680, conta com a anuência do MP para 

garantir que a recuperanda dê continuidade às diligências atinentes ao 

plano de recuperação judicial. Portanto, em consonância com o parecer 

ministerial, acolho o pedido manifestado às fls. 1678/1680, razão pela qual 

defiro a prorrogação do prazo de blindagem à recuperanda até a 

realização da AGC que deverá ocorrer em até 120 dias, impreterivelmente, 

contados da intimação desta decisão.Tendo vista que a recuperanda já 

apresentou seu NOVO PLANO de recuperação judicial às fls. 1696/1901, 

atendendo determinação do Egrégio TJMT, expeça-se Novo Edital para os 

fins do parágrafo único, do art. 53 da Lei n°. 11.101/2005, constando o 

prazo de 30 (trinta) dias para eventuais objeções ao novo plano, 

atendendo assim aos pedidos do Banco do Brasil S/A às fls. 1908/1909, o 

que defiro. A recuperanda deverá providenciar a publicação do referido 

edital no prazo de 05 (cinco) dias, observando o disposto no art. 191, da 

LREF, comprovando a circulação nos autos em igual prazo, ao passo que 

a Secretaria disponibilizará o expediente no Diário da Justiça eletrônico, 

para maior alcance e publicidade dos atos.Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 15 de março de 2016. Flávio Miraglia Fernandes Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 409688 Nr: 989-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, RENATO CESAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA GONÇALVES DA SILVA 

SARAGIOTTO - OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, PAULO F. SCHNEIDER - OAB:8117

 Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. 

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. 

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na 

decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam 

os vícios alegados pelos embargantes, que buscam rediscutir matérias 

devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é 

incabível nos declaratórios. 3. "Conforme a jurisprudência consolidada no 

âmbito desta Corte, a interposição de mais de um recurso pela mesma 

parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo 

recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao 

princípio da unirrecorribilidade das decisões" (EDcl no REsp n. 

1.293.275/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016). 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 742461 RJ 

2015/0167887-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 26/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

05/10/2017) Diante do exposto, Rejeito os Embargos De Declaração 

ofertados pela parte autora às fls. 212/220. Ciência ao Ministério Público. 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 959643 Nr: 4640-18.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO OBA - 

OAB:OAB/SP 144.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, embora oficiado ao juízo deprecante, não houve qualquer 

manifestação até a presente data, permanecendo estes autos sem 

movimentação por mais de 30 (trinta) dias. Desta forma, promovo a 

devolução dos autos para a Comarca de origem, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847008 Nr: 50558-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ADALBERTO CANTELE, EDSON TELES DE 

FIGUEIREDO JUNIOR

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8896, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - 

OAB:27.473/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST ADMINSITRAÇÃO JUDICIAL, para 

devolução dos autos nº 50558-16.2013.811.0041, Protocolo 847008, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 343084 Nr: 13507-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA - ME, ESCOLA DE 

ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA- EPP, ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE LTDA, ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL BÁSICO DE MATO GROSSO LTDA, MARCOS JOSE 

MARTINS FERNANDES, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE MATO GROSSO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES 

RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT, Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifiquei que a numeração das folhas está 

incorreta, assim, renumerem-se os autos a partir da fl. 5.888.

2. Em cumprimento a respeitável decisão superior de fls. 6.078/6.086, 

intimem-se os credores e demais interessados via certidão (338) para, no 

prazo comum de 10 dias corridos, manifestarem-se sobre o parecer do 

administrador judicial e documentos encartados às fls. 5.194/5.406 e 

petição de fls. 5.537/5.725.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e intimem-se as recuperandas 

para se manifestarem em 05 dias, e depois deverá o administrador judicial, 

no mesmo prazo, emitir seu parecer.

Após, vistas ao Ministério Público.

3. Deverá a Secretaria oficiar à JUCEMAT e ao INSS, bem como intimar o 

Ministério Público e comunicar por carta as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual de Mato Grosso e dos municípios em que porventura a devedora 

tiver estabelecimento, conforme art. 52, V, da LRF, bem como o Tribunal 

Regional do Trabalho da 23º Região a respeito da cassação da decisão 

que declarou o encerramento da recuperação judicial (fls. 6.078/6.086).

Em seguida, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 12 de janeiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 350295 Nr: 20688-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENALUX IND. E COM. DE LUMINOSOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS ARRAIS COMERCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA NABARRETE MARTHA 

- OAB:7858-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a informação contida no Ofício n. 9/2017-PTG (fl. 91), 

determino que o Gestor Judiciário proceda a redistribuição do Conflito 

Negativo de Competência (fls. 79/80), via sistema PJE.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1058114 Nr: 50120-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA EPP, A. FERREIRA 

DE SOUZA EPP, ELIANDRO F. LOPES - ME, E. F. LOPES DEL NERY ME, 

DARIUS CANAVARROS PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:OAB/MT 7178B, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, KARLOS LOCK 

- OAB:OAB/MT 16828, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre o plano 

de recuperação judicial aprovado em AGC, conforme ata de fls. 932/940.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078780 Nr: 699-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÁUCIUS KOHLHASE MARQUES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, FÉLIX MARQUES - OAB:OAB/MT 00713

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

 Visto.

Ante a petição retro, consigno que o pagamento dos créditos deverão 

obedecer o plano apresentado pelo Administrador Judicial nos autos 

principais.

Assim, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Dê ciência ao administrador judicial do teor desta decisão.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 141958 Nr: 26570-15.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEODI LUNARDI & FILHOS LTDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO KLUGE - OAB:3498/PR, 

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST ADMINSITRAÇÃO JUDICIAL, para 

devolução dos autos nº 26570-15.2003.811.0041, Protocolo 141958, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847490 Nr: 50992-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - 

OAB:7683, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Falência de Grupal Agroindustrial S.A. e outras

1) Cumpra-se imediatamente o despacho de fls. 12.594, com relação à 

retificação da autuação deste feito.

2) Defiro o pedido de fl. 12.595/12.600, determinando a expedição de 

alvará para levantamento da quantia indicada pelo administrador judicial 

diretamente em sua conta corrente, lembrando que cumpre ao auxiliar do 

juízo organizar a contabilidade da massa falida para posterior prestação 

de contas perante este juízo, nos termos do art. 154, § 1º, da LRF.

3) Tendo em vista a informação contida no ofício n. 3.829/2017-DDJ, 

enviado pelo Departamento de Depósitos Judiciais, juntado às fls. 

12.458/12.469, oficiem-se ao Banco Panamericano S.A. e ao Itaú Unibanco 

S.A., a fim de que, no prazo de 5 dias, informem a este juízo toda e 

qualquer informação relacionada ao bloqueio judicial de protocolo n. 

20140000145255 perante o BacenJud, assim como quanto ao 

cumprimento das ordens de transferência à agência 4205 do Banco do 

Brasil, datadas de 24/01/2014, correspondentes aos IDs 

072014000000552600 (Banco Panamericano) e 072014000000552814 

(Itaú Unibanco), devendo apresentar cópia do respectivo comprovante de 

transferência.

4) Ciência ao administrador judicial quanto à petição de fls. 12.537/12.539.

5) Quanto ao teor do requerimento ministerial contido no último parágrafo 

de fl. 12.666, entende este juízo que o Parquet é quem deve encaminhar 

cópia dos autos a quem de direito, destacando-se, neste particular, data 

vênia, o teor que se lê do último parágrafo do acórdão do RAI n. 

1003839-77.2016.811.0000 (fl. 12.422), no tocante à atuação do Ministério 

Público em processos em trâmite nesta Vara.

Após conclusos para deliberação dos demais assuntos pendentes.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 848118 Nr: 51534-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON PEREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 45 dias úteis para o 

cumprimento da decisão exarada à fl. 123, a contar da intimação desta 

decisão.

Em razão da celeridade processual, deverá a perita judicial diligenciar junto 

a parte interessada para que esta forneça os documentos necessários a 

realização da perícia.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 892682 Nr: 25019-14.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR, IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, embora oficiado ao juízo deprecante, não houve qualquer 

manifestação até a presente data, permanecendo estes autos sem 

movimentação por mais de 30 (trinta) dias. Desta forma, promovo a 

devolução dos autos para a Comarca de origem, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 909662 Nr: 36589-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANNE FERREIRA GOMES, ANTÔNIO LUIZ 

FERREIRA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

 Visto.

Ante a petição retro, renove-se vista ao administrador judicial para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Com a manifestação do administrador judicial, encaminhem-se aos autos 

ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 963742 Nr: 7770-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FERREIRA DA SILVA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONTRUÇÕES E INCORPORAÇ~ES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT, SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

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

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Texas 
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Construções e Incorporações Ltda. Intime-se o Administrador Judicial para 

se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo 

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

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

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

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

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

valor e classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a 

Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se. Após, conclusos. Às providências. Cuiabá, 15 de dezembro 

de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recuperação Judicial de Aurora Construções e Incorporações e 

Serviços Ltda.1)Expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores 

atualizados indicados às fls. 5.623/5.624,(...).2)Às fls. 5.531/5.532, a 

Caixa Econômica Federal noticia a existência de ações em curso contra a 

recuperanda e requer a intimação dos credores para ciência, bem como a 

convolação desta recuperação judicial em falência.(...).3)Dê-se ciência ao 

credor Posto Marion Ltda. (fls. 5.806/5.808) acerca da manifestação do 

administrador judicial de fls. 5.849/5.859.4)Intimem-se as recuperandas 

para ciência das informações contidas às fls. 5.420/5.428 5.438 e 

5.842/5.843, (...).5)Intimem-se as recuperandas e o administrador judicial 

para, no prazo subsequente de 5 dias, manifestarem-se acerca da petição 

de fls. 5.890/5.892.6)Intime-se o administrador judicial para, em 5 dias, 

informar se o crédito mencionado à fl. 5.893 está habilitado nesta 

recuperação judicial.(...).7)Diante da juntada pelo administrador judicial dos 

relatórios de atividades das recuperandas às fls. 5.690/5.751 e 

5.760/5.805, intimem-se as recuperandas, credores e interessados, para 

que tomem conhecimento do seu conteúdo.8)Às fls. 5.512/5.515, o Banco 

Santander S.A. pleiteia que este juízo oficie ao Cartório do 1º Ofício de 

Várzea Grande, (...) .9)Indefiro o pedido de fls. 5.888, visto que seu objeto 

já se encontra superado pela manifestação do administrador judicial às fls. 

5.849/5.859.10)Indefiro os pedidos de fls. 5.644/5.649, (...).11)Quanto ao 

pedido de informações de fls. 5.450/5.451, intime-se o administrador 

judicial para, em 5 dias,(...).12)Diante do teor da petição do Banco do 

Brasil de fls. 5.845,(...).13)Em resposta ao ofício de fls. 5.895, deverá a 

Secretaria oficiar ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Americana/SP 

(...).14)Deverá a Secretaria proceder ao desentranhamento de todas as 

hab i l i t ações  de  c réd i t o  ( . . . ) . I n t imem-se .  C u m p r a - s e . À s 

providências.Cuiabá, 08 de janeiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1030001 Nr: 36746-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DONIZETTI FRANCHI, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

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

efeitos (fls. 21/36).

 II- Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

III - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MARIO DONIZETTI 

FRANCHI, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de 

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (Processo nº 59123-32.2014.811.0041 – 

Código 947963), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1023584-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ANTONIO RAPOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO)

JAYME DI GIORGIO NETO OAB - RJ115080 (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

ASSENTAMENTO ITÁLIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023584-80.2017.8.11.0041 AUTOR: ALTAMIR ANTONIO RAPOSO RÉU: 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

ASSENTAMENTO ITÁLIA Vistos. Nos termos do artigo 9º do CPC, intimo a 

parte autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se quanto às 

alegações dos réus de Id. 10843521. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037233-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ NETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDI BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1037233-15.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDERSON LUIZ NETTO RÉU: WALDI 

BATISTA DOS SANTOS Vistos. 1. Acerca do pedido formulado pela parte 

ré, manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias. 2. Decorrido o prazo, 

retornem os autos conclusos. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015324-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EFIGENIA DA C MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA HELENA PEREIRA DE MATOS (RÉU)

TIBURCIO HONORATO DE ALMEIDA (RÉU)

PESSOAS DESCONHECIDAS (RÉU)

JOSÉ ARMELINDO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

FELIPE DE MELO DORILEO LOUZICH OAB - MT0017841A (ADVOGADO)

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES OAB - MT0003321A (ADVOGADO)

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO OAB - 

SP0248526A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015324-48.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA EFIGENIA DA C MONTEIRO 

RÉU: PESSOAS DESCONHECIDAS, TIBURCIO HONORATO DE ALMEIDA, 

JOSÉ ARMELINDO RODRIGUES, MARCIA HELENA PEREIRA DE MATOS 

Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por ESPÓLIO 

DE MARIA EFIGÊNIA DA COSTA MONTEIRA, representada por NOEL DA 

COSTA MONTEIRO, requerendo reintegração de posse sobre uma área de 

52,86 hectares, na região da ponte de ferro, nesta comarca. Compulsando 

os autos, verifico que no título apresentado pela parte autora, no Id. 

1990297, consta a averbação de venda de área à SANEMAT, sendo que 

tal área é objeto das ações: processo nº. 11821-02.2017.811.0041 – cód. 

1221043; processo nº. 18338-23.2017.811.0041 – cód. 1240794; 

processo nº. 14888-72.2017.811.0041 – cód. 1230187; processo nº. 

26453-33 .2017.811.0041 –  cód .  1266305;  p rocesso  n º . 

16818-04.2012.811.0041 – cód. 764183. Tal área não se confunde com a 

presente, sendo que inclusive já foi realizada inspeção judicial nos autos 

acima descritos. Ademais, consta também nos autos apensos, de 

Numeração Única PJE 1003977-81.2017.811.0041, sentença transitada em 

julgado sobre a área, reconhecendo a posse ao Espólio de Nair Martins de 

Araújo. Por fim, o documento juntado conforme Id. 5032330, pelos 

requeridos informa que há inventário judicial, desde 1987, perante a 3ª 

Vara Cível, o que impediria a constituição de inventário extrajudicial, bem 

como figurava com inventariante Jesuíno da Costa Monteiro e inventariada, 

ou seja, autora da herança Maria Efigênia da Costa Monteiro. Desta forma, 

nos termos do artigo 313, I do CPC, suspendo o presente feito, pelo prazo 

de 15 dias, para que a parte autora regularize a representação 

processual, manifestando-se com relação ao documento juntado sob Id. 

5032330, que indica que o inventário de Maria Efigênia da Costa Monteiro, 

tramitava perante a comarca de Cuiabá, e por qual razão habilitou-se como 

inventariante em Rosário Oeste, em inventário extrajudicial. Deverá a parte 

também explicitar onde localiza-se expressamente a área pretendida, ante 

os apontamentos realizados acima, que indiciam que o título apresentado 

pode não representar a área destes autos. Por fim, deverá ainda 

manifestar-se com relação à sentença juntada nos autos em apenso que 

reconheceu a posse da área em litígio ao Espólio de Nair Martins de 

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

encaminhem os autos ao Ministério Público para ofertar seu parecer. 

Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021827-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIMAR ANTONIO CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021827-85.2016.8.11.0041 AUTOR: JANIO VIEGAS DE PINHO RÉU: 

JULIMAR ANTONIO CORREA Vistos. INDEFIRO o pedido de desistência 

formulado pela parte autora (fls. 121/122, pdf), em face da discordância 

da parte ré (fl. 129, pdf) e determino o prosseguimento da lide, uma vez 

que o feito foi saneado e está opto a instrução. 1 - Assim, designo 

audiência de instrução para o dia 18/04/2018 às 16h20min. 2 - INTIME-SE, 

pessoalmente as partes para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestarem depoimento pessoal, advertindo-os que 

serão presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam 

ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC. 3 - Oficie-se ao juízo da 

Sétima Vara Cível informando da existência deste litígio possessório em 

razão da ação reivindicatória (nº 1016101-36.2017.8.11.0041) lá em 

processamento. 4 - Cumpra-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021827-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIMAR ANTONIO CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021827-85.2016.8.11.0041 AUTOR: JANIO VIEGAS DE PINHO RÉU: 

JULIMAR ANTONIO CORREA Vistos. INDEFIRO o pedido de desistência 

formulado pela parte autora (fls. 121/122, pdf), em face da discordância 

da parte ré (fl. 129, pdf) e determino o prosseguimento da lide, uma vez 

que o feito foi saneado e está opto a instrução. 1 - Assim, designo 

audiência de instrução para o dia 18/04/2018 às 16h20min. 2 - INTIME-SE, 

pessoalmente as partes para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestarem depoimento pessoal, advertindo-os que 

serão presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam 

ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC. 3 - Oficie-se ao juízo da 

Sétima Vara Cível informando da existência deste litígio possessório em 

razão da ação reivindicatória (nº 1016101-36.2017.8.11.0041) lá em 

processamento. 4 - Cumpra-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1025761-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIVAR BUFULIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Terceiros desconhecidos (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1025761-17.2017.8.11.0041 AUTOR: BOLIVAR BUFULIN RÉU: TERCEIROS 

DESCONHECIDOS Vistos. 1. Acerca da informação de descumprimento de 

acordo pela parte requerida à petição de Id. 11228945, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 5 dias. 2. Decorrido o prazo, colha-se parecer 

ministerial com urgência e façam-me os autos conclusos, também na pasta 

de urgentes. Cuiabá, 10 de janeiro de 2017.
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015521-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SAAD MURAD (AUTOR)

RAMIRO MURAD FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON NUNES (RÉU)

EDILSON FRANCISCO NUNES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015521-66.2017.8.11.0041 AUTOR: RAMIRO MURAD FILHO, MARIA 

CRISTINA SAAD MURAD RÉU: EDILSON FRANCISCO NUNES, GELSON 

NUNES Vistos. 1. Diante da certidão de fl. 49, pdf, INTIME-SE a parte 

autora a fim dê prosseguimento à lide, em 05 dias. 2. Decorrido o prazo, 

não havendo, manifestação, INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora, nos 

termos do art. 485, §1º do CPC, para dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção. 3. Cumpra-se, após concluso. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1026867-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIAO DO AGUAPEI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO OAB - MT0014131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PILATI ALBA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026867-14.2017.8.11.0041 AUTOR: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES 

RURAIS UNIAO DO AGUAPEI RÉU: GERALDO PILATI ALBA Vistos. 

Associação dos Produtores Rurais da União do Aguapeí, representada 

por sua presidente Tailana da Mata Ribeiro ajuizou a presente ação de 

interdito proibitório em 30/08/2017 contra Geraldo Pilati Alba, visando à 

proteção possessória de um imóvel rural com área de 2.351,1481 

hectares, localizada na Comunidade Vila Cardoso, zona rural do município 

de Porto Esperidião/MT. A inicial foi instruída com os documentos de fls. 

22/41, pdf. Às fls. 42/43, pdf, este juízo intimou a parte autora a fim de que 

promovessem a emenda da petição inicial a fim de instruí-la com 

documentos indispensáveis para a propositura da demanda, além de 

conceder os benefícios da gratuidade judiciária e determinar a coleta de 

parecer ministerial. Às fls. 45/57, pdf, Geraldo Alba Pilati manifestou 

denunciando suposta fraude processual alegando que grileiros invadiram 

sua propriedade e metralharam carros, casa e árvores. Relata que teve a 

sede de sua propriedade destruída pela associação autora, além de 

requerer a juntada dos documentos de fls. 58/80, pdf. Instado, o 

represente do Ministério Público (fl. 84, pdf) apontou que a parte autora 

ainda não havia promovida a emenda à inicial indispensável para coleta do 

parecer. Em seguida, o gestor certificou informando o decurso do prazo 

para a parte autora promover emenda à inicial (fl. 86, pdf), vindo o 

Ministério Público a opinar pelo indeferimento da petição e extinção da lide 

(fl. 87, pdf). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. 

Decido. Compulsando o feito verifico que a petição inicial deve ser 

indeferida e a ação extinta diante da inércia da parte autora em juntar aos 

autos documentos indispensáveis a propositura da ação, nos termos do 

art. 321, Parágrafo Único do CPC, senão vejamos: “Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. A autora alega na inicial que 

exercia a posse sobre o imóvel há 06 (seis) anos e que nesse período 

promoveu a reforma de cerca, reforma de pasto e o apascentamento de 

gado bovino, contudo, não desincumbiu em demonstrar nenhum 

documentos neste sentido, fato que ensejou sua intimação para sanar o 

vício, ocorre que, intimada, a autora quedou-se inerte, fato que enseja o 

indeferimento da petição inicial. Tem entendimento vai ao encontro com a 

jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim se manifestou: 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DA 

PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 

CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado 

verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 

319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o 

autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC/15. Ainda que desnecessária a intimação pessoal da parte 

na espécie ocorreu, motivo pelo qual inexistiu os alegados error in 

judicando e in procedendo. Não havendo qualquer irregularidade na 

extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por 

estar em consonância com art. 321, parágrafo único, do CPC/15, não 

havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo códex, bem como aos princípios da 

economia e celeridade processual. (Ap 50087/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 19/06/2017). Isto posto, nos 

termos do art. 321, Parágrafo Único e art. 485, I, ambos do CPC, acolho o 

parecer ministerial e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DECLARO EXTINTA 

sem resolução do mérito, a presente ação de interdito proibitório ajuizada 

por Associação dos Produtores Rurais da União do Aguapeí, 

representada por sua presidente Tailana da Mata Ribeiro contra Geraldo 

Pilati Alba. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Mantenho a condenação suspensa, por 05 

anos, diante da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, do CPC. 

INTIME-SE a parte autora desta decisão. Havendo o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido pelas partes, arquive-se. Desde já autorizo o 

desentranhamento dos documentos pessoais das partes, desde que se 

mantenham cópia nos autos. Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023665-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE 

JUARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGEENE BRAZ SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1023665-29.2017.8.11.0041 AUTOR: ASSOCIACAO DE PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUARA RÉU: REGEENE BRAZ 

SANTOS Vistos. Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da 

Comunidade Rural dos Sem Terras – APRUMJ, representado pela 

presidente Luzia Gasque Candida ajuizou a presente ação de reintegração 

de posse em 31/07/2017 contra Regeene Braz Santos, visando à proteção 

possessória de um imóvel rural de 950,53 hectares, localizada no 

município de Juara/MT. A inicial foi instruída com os documentos de fls. 

54/315, pdf. Instado, o representante do Ministério Público manifestou 

apontando que havia duas outras ações em trâmite perante o juízo da 

Comarca de Juízo com identidade de partes, bem como a incompetência 

daquele juízo esta sendo questionada em sede recursal. Ao final, opinou 

pela união dos processos a fim de evitar decisões conflitantes (fls. 

319/320, pdf). A liminar pretendida pela parte autora foi indeferida por este 

juízo ao observar que o suposto esbulho seria decorrente de decisão 

proferida nos autos da ação em curso perante nos autos da ação de cód. 

89249, em trâmite na Comarca de Juara/MT. Ainda, a parte autora foi 

intimada para emendar a inicial a fim de evitar o indeferimento da inicial foi 

ausência de pressuposto de desenvolvimento e validade (fls. 322/324, 

pdf). Entretanto, a parte autora deixou transcorrer, in albis, o prazo, 

conforme certidão de fl. 326, pdf. Instado, o representante ministerial 

opinou pelo indeferimento da petição inicial e extinção da lide (fl. 329, pdf). 

Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. 

Compulsando o feito verifico que a petição inicial deve ser indeferida e a 

ação extinta diante da inércia da parte autora em juntar aos autos 
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documentos indispensáveis a propositura da ação, nos termos do art. 321, 

Parágrafo Único do CPC, senão vejamos: “Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Alegando a parte autora que o 

esbulho possessório decorreu de decisão judicial lançada nos autos da 

ação de cód. 89249, em trâmite na Comarca de Juara/MT, este juízo 

indeferiu o pleito liminar e determinou que a parte autora emendasse a 

inicial a fim de evitar a extinção da lide por ausência de pressuposto de 

validade, contudo, ela quedou-se inerte e nada manifestou, fato que 

enseja o indeferimento da petição inicial. Tem entendimento vai ao 

encontro com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que 

assim se manifestou: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC/15. Ainda que desnecessária a intimação 

pessoal da parte na espécie ocorreu, motivo pelo qual inexistiu os 

alegados error in judicando e in procedendo. Não havendo qualquer 

irregularidade na extinção do feito, se mostra correta a decisão que 

indefere a inicial, por estar em consonância com art. 321, parágrafo único, 

do CPC/15, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo códex, bem como 

aos princípios da economia e celeridade processual. (Ap 50087/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 19/06/2017). 

Isto posto, nos termos do art. 321, Parágrafo Único e art. 485, I, ambos do 

CPC, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

DECLARO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação de 

reintegração de posse ajuizada por Associação dos Mini e Pequenos 

Produtores Rurais da Comunidade Rural dos Sem Terras – APRUMJ, 

representado pela presidente Luzia Gasque Candida contra Regeene Braz 

Santos. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Mantenho a condenação suspensa, por 05 

anos, diante da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, do CPC. 

INTIME-SE a parte autora desta decisão. Havendo o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido pelas partes, arquive-se. Desde já autorizo o 

desentranhamento dos documentos pessoais das partes, desde que se 

mantenham cópia nos autos. Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022367-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CAMPANATI E SILVA (REQUERENTE)

JOAO ALFREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMINEIA DE MOURA HOFFMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022367-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO ALFREDO SILVA, 

RAFAELA CAMPANATI E SILVA REQUERIDO: EMINEIA DE MOURA 

HOFFMANN Vistos. Diante da certidão de Id. 11203349, intimo a parte 

autora para que retire as chaves depositadas em juízo, bem como noticie 

se todas as clausulas do acordo foram cumpridas, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1019364-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS CAETANO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES ACAMPADOS - MSA (RÉU)

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019364-39.2017.8.11.0041 AUTOR: SILAS CAETANO DE FARIAS RÉU: 

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST, MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES ACAMPADOS - MSA Vistos. Realizado o auto de 

constatação, colha-se parecer ministerial sobre o pedido liminar e, em 

seguida, conclusos. Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024392-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DIAS LEITE TASCA (AUTOR)

NEURI TASCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES OAB - MT4683/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KESIA DE TAL (RÉU)

WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1024392-85.2017.8.11.0041 AUTOR: NEURI TASCA, ANTONIA DIAS LEITE 

TASCA RÉU: WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA, KESIA DE TAL 

Vistos. Intimo a parte autora para manifestar-se quanto ao teor da certidão 

de Id. 10617699, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

retornem os autos conclusos. Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 832852 Nr: 38415-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, DANIELA 

KRISTINE DOS PASSOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEID FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALÚCIA LAURIENA DE S. 

TEIXEIRA - OAB:299545- SP

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

1. Entendo prejudicado o pedido de fl. 189, pois em julho de 2017 foi 

solicitada a suspensão pelo prazo de 15 dias, e já transcorreu prazo 

maior, sem que os autos tivessem sido remetidos à Defensoria Pública, 

para que somente então possa o perito ser intimado a apresentar sua 

proposta de honorários.

2. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 186/187, com urgência, pois 

se trata de processo incluído na META 2 CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042784 Nr: 42877-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 
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XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA 

JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, SOELITA DAYANE M. 

S. LADESLAU DA CRUZ - OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 Vistos.

1. INTIME-SE o perito para manifestar-se quanto à petição de fls. 141/142, 

no prazo de 5 dias.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566512 Nr: 56696-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KNAUT, MARILDA PICUSSA KNAUT, IRIS 

KNAUT, YURI KNAUT, ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:13462/MT, Ruben Marcos Seidl - 

OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o ofício de fl. 256, que já realizou a averbação na matrícula do 

imóvel, verifico que todas as providencias destes autos já foram 

devidamente cumpridas.

2. Desta forma, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 830349 Nr: 36065-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES SILVEIRA HERANI, JOSÉ ANTONIO BOSCO 

HERANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CABRAL LOPES, DAISY MARIA DA 

CONCEIÇÃO HERANI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MAX ARRUDA ABREU - 

OAB:4.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos.

1. À fl. 329, foi certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração.

2. Portanto, pretendendo o embargante efeitos modificativos na decisão, 

INTIME-SE os embargados nos termos do artigo 1.023, §2º do CPC, para 

que, no prazo de 5 dias, caso queira, manifeste-se, quanto aos embargos 

de fls. 305/310.

3. Após, voltem-me conclusos para decisão dos Embargos de Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 878749 Nr: 15959-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR, MARCO 

AURÉLIO DOS SANTOS, OLIMPIA DA SILVA ALENCAR, FABIANA 

ALENCAR DA SILVA, OSMAR GALVÃO, REUMAR ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4387/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT, MARIANE GOMES DE MORAES - OAB:17.055/O-MT, 

ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

1. Ciente da Interposição do Recurso de Agravo de Instrumento 

1011848-91.2017.8.11.0000, pela parte ré, e mantenho a decisão 

proferida às fls. 734/735, pelos seus próprios fundamentos.

2. Informações prestadas ao relator, nesta data, e que anexo aos autos.

3. Cumpra-se integralmente a decisão proferida em audiência de instrução, 

em especial a partir do item 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1036781 Nr: 39955-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS PINHEIRO SILVA, CARLA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente a parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão de negativa de fl. 131, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, §1º do CPC.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e em caso de inércia retornem os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 351010 Nr: 21601-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON FERREIRA DA CUNHA, CLÉA REGINA 

ARTHUR GONÇALVES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR MARINHO DA SILVA, ESPÓLIO DE 

FRANCISCA JULIA DE ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, DOMINGOS SAVIO FIGUEIREDO DE ARRUDA - OAB:9423 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES DE SIQUEIRA 

- OAB:6217-B, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611-MT

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 129/130, pois não há nenhuma prova ou 

indício de que houve o falecimento da parte.

2. Intimo, os autores para que, no prazo de 15 dias, tragam aos autos a 

comprovação do falecimento de Mario Marcio Carvalho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 426925 Nr: 9504-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO DA SILVA 

BRITO, MARIA ANGELINA DE LIMA BRITO, RICARDO LIMA BRITO, MARCIA 

DE LIMA BRITO, PEDRO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DA SILVA MORAIS, PAULO CANDIDO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS BIGATAO - OAB:3529-B, 

DANIELA CAETANO DE BRITO - OAB:9880/MT, MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2793/MT, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993

 Vistos.

1. Considerando o princípio da cooperação disposto no artigo 6º do Código 

de Processo Civil, defiro o pedido de fl. 41, e intimo o douto patrono do de 
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cujus, dr. Jodacy Gaspar Dantas para que informe, no prazo de 15 dias, 

em qual cidade foi registrado o óbito de Durval da Silva Morais, a fim de 

ser possível o prosseguimento do feito.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e havendo manifestação intime-se a 

parte autora, em caso negativo, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725076 Nr: 20770-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA MALPICI DA SILVA FILHO, 

NILSON BENEDITO FIGNER DE LUNA, STELLA MARIS MALPICI LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, MARIZA ÁVILA ÁLVARES - OAB:13500, OSMAR 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743, WELINGTON JEORGE BUENO - 

OAB:12146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNILSON ZANARDINI 

MENEZES - OAB:16.313-OAB/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6950-O, JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - OAB:14877 

MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:

 Vistos.

Diante do falecimento do autor, conforme prova a certidão de óbito (fl. 

429), nos termos do art. 313, I do CPC, determino a suspensão do feito a 

fim de que se proceda a regularização da representação processual.

Requerida a habilitação por sua sucessora, Sr. Natalia da Costa Souza 

(fls. 423/424), nos termos do art. 690 do CPC, INTIMO, via DJE, os réus 

para se manifestarem quanto ao pedido, em 05 dias.

Cumpra-se, após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 812999 Nr: 19481-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO NEY DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL LOUZADA DA CRUZ, ASER 

LOUZADA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 260, do CPC e, nos termos do 

art. 523, §3º deste Digesto Processual, determino a penhora do imóvel 

objeto da matrícula nº. 686, do CRI do Segundo Ofício desta Capital/MT.

Ressalto que a penhora para o pagamento do débito em questão obedece 

ao rito do art. 835, §1º do CPC, haja vista que a parte executada não 

dispõe de dinheiro ou outros bens passíveis de constrição.

1. Oficie-se ao Cartório do Segundo Ofício desta Comarca, a fim de que 

este providencia a constrição do bem.

2. Após, INTIME-SE a parte executada para manifestar-se, em 15 dias.

3. INTIMO a parte exequente, via DJE, desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 841257 Nr: 45529-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO BURLACENCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS 

DA GLEBA MARZAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B, RODRIGO DIRENE 

DE MORAES - OAB:13878, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11004-B/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a PARTE AUTORA para 

tomar ciência e manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

certidão de fls. 270. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1120504 Nr: 19011-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARIA NERY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO TELES ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B/MT, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - OAB:21852/O

 3. Designo audiência de instrução para o dia 19/04/2018 às 16h20min.4. 

INTIMO as partes, via DJE, para, no prazo de 05 dias pedir 

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

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 450 do CPC, ressaltando que as testemunhas arroladas deverão ser 

intimadas pelos advogados das partes, nos termos do art. 455, do CPC.5. 

INTIMEM-SE, pessoalmente, a parte autora e o réu para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestarem depoimento 

pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos 

alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, 

mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º, 

do CPC.6. Certifique-se o decurso do prazo para a parte ré recolher as 

custas complementares.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1155439 Nr: 34112-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER - MT, VENINA PEDROSO DE AMORIM CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA JOSEFINA CURVO 

THOMMEN, FRANCISCO BARBIERI FILHO, MARIA HELENA DE SOUZA 

COELHO, AILSON SAMPAIO DE ALCANTARA, ACJ CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA, ACELINO PEDROSO DA SILVA, ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA, JOSÉ SOARES DO 

BOMDESPACHO, JOANETE BISPO DE BARROS, NAIDE DOS ANJOS 

TORRES, IZILDINHA DE FÁTIMA VIEIRA, REILENE PASSOS DE SOUZA, 

ACELINO ALVES DE ARRUDA, JOÃO ESPIRITO SANTO DA SILVA, 

ALUIZIO PEREIRA DA SILVA, NEREMIAS DOMINGOS DA CUNHA, 

APENIDES FERNANDES DO NASCIMENTO, MANOEL RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, IZAC PEDROSO DA ROSA, BENEDITO DANIEL DA SILVA, 

MARILEUZA RONDON DE MORAES, MAURILIO RATTS DE FREITAS, JOÃO 

PEREIRA DA SILVA, VERALDO DIAS DA CRUZ, JOÃO APARECIDO 

PADAVINI, ANTONIO DORILEO, AQUINO RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:DEFENSOR PUBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RINALDO VIEIRA 

RAMOS - OAB:3297/GO, MARCELO LUIZ DE SOUZA - OAB:29.786 

OAB/GO, VANDERLEI CAIRES PINHEIRO JÚNIOR - OAB:27.127 OAB/GO

 Vistos.

Aguarde-se a decisão a ser proferida no conflito negativo de competencia 

de número 1006509-54.2017.8.11.0000, que tramita perante a Primeira 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

Após a decisão, poderão ser analisados os apontamentos da certidão de 

fls. 435/436.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1271677 Nr: 28218-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDHAM ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de interdito proibitório proposto por ACDHAM – 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, em desfavor de LÚMEN S.A. CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA, por dependência aos autos de Código 1167907 – 

Numeração Única 39226-47.2016.811.0041.

Decido.

1. Apense-se aos autos do Código 1167907 – Numeração Única 

39226-47.2016.811.0041.

2. Diante do caráter coletivo, colha-se manifestação do Ministério Público, 

nos termos do art. 178, III, do CPC.

3. Após, retornem os autos conclusos com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 245563 Nr: 13551-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA 

CRUZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ACAMPADOS DA GLEBA 

BOA SORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GOMES BRITO - 

OAB:12189/BA, JOEL QUINTELLA - OAB:9563/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830/MT, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958/O-MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)RODRIGO 

POUSO MIRANDA a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 466141 Nr: 33466-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS, VIANA 

ALIMENTOS LTDA, ENGEART INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, 

JOEL GONÇALVES FILHO, EURIDES SCORPIONI GONÇALVES, MARCOS 

FALEIROS DA SILVA, ANDRÉIA TREVISOL FALEIROS DA SILVA, 

ANTONIO COSTA FERREIRA, RIAD FOUAD SALIM SALIM, NESRINE DIB 

CHIBLI SALIM, EVINER VALÉRIO, KHALED HAMAD HAYMOUR, JANILÚCIA 

MEDRADE DOS SANTOS VALÉRIO, MALAKY GEBARA HAYMOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, FLAVIO 

ARAUJO LEMES FERREIRA - OAB:12263, GEISY CARINE MIRANDA DA 

SILVA - OAB:8198, LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625, MÁRCIO 

FALEIROS DA SILVA - OAB:12568, MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/O, MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:4971/MT

 Vistos.

1. Considerando a instrução em conjunta com os autos apensos, e que as 

decisões deverão proferidas em conjunto. Bem como que houve a 

devolução de prazo naqueles autos, determino que se aguarde o 

transcurso de prazo dos autos de Código 720673 – numeração única 

16110—85.2011.811.0041, para julgamento em conjunto das ações.

2. Decorrido o prazo retornem os autos conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 716899 Nr: 8199-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DA SILVA, GINCO GERAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, VALDIR JOSUÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAREN NEVES DA SILVA - 

OAB:11909/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) Leonardo 

Henrique da Costa Pimentel a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 717304 Nr: 8427-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSUÉ, MARIA IVANDA DE ALMEIDA JOSUÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) Leonardo 

Henrique da Costa Pimentel a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 731965 Nr: 28114-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ MENDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, EMPRESA 

RURAL QUATRO IRMÃOS, VIANA ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA - 

OAB:13031/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, FLAVIO 

ARAUJO LEMES FERREIRA - OAB:12.263 MT, MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Vistos.

1. Intimo os réus, para ofertarem defesa no prazo legal, sob pena de 

revelia.

2. Ressalto que como há mais de um oposto, os autos deverão 

permanecer em cartório, sendo permitida apenas carga para fotocópias, 

nos termos do artigo 107, §2º do CPC.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732354 Nr: 28529-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO NAVARRO, ANDERSON FERNANDO 

GRANDINI, ALCIDES VENCESLAU, CLÁUDIO GOLICZESKI, JOSÉ 

KOTOVICZ, LINDOMAR ANTUNES FRANCO, GERALDO LOMBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VELLINI, ÂNGELO BARBATO, 

FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, ANA CANDELÁRIA VELLINI BARBATO, 

IRANI SEISCENTOS VELLINI, ANTONIA VELLINI DE ANDRADE, JOÃO 

RODRIGUES DE ANDRADE, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, SÉRGIO 

LUIZ DADONA, EDIVALDO DOMINGUES VELLINI, CLAUDIA ANDREIA 

HOYO DE BIAGI DADONA, CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI, 

APARECIDA VELLINI DOMINGUES, ELIZABETE DOMINGUES VELLINI DE 

MORAES, CESAR E ANGELO VELLIN, APARECIDA PERES VELLINI, 

VITALINO MARCUZZO, MARIA DE LOURDES VELLINI MARCUZZO, CELSO 

FERNANDES PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, CELSO 

PADOVANI E CIA LTDA, COLONIZADORA TERRANORTE LTDA, MAIKA 

COLONIZAÇÃO LTDA, JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ELZA PEREIRA DE 

SOUZA, FRANCISCO FLÁVIO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9.667-B, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982-B, JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB:5347-B

 Desta feita, ante a demonstração de posse pelos embargantes, nos 

termos do art. 674 e art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial por Alvaro Navarro, Anderson Fernando Grandini, 

Alcides Venceslau, Cláudio Goliczeski, José Kotovicz, Lindomar Antunes 

Franco e Geraldo Lombardi, contra Angelo Barbato, Ana Candelária Velline 

Barbato, Luiz Vellini, Irani Seiscentos Vellini, Francisco Domingues Garcia 

e outras 27 pessoas, visando à proteção possessória de um imóvel rural 

com área de 2,41 hectares, denominado Chácara Balsa ou Chácara 

Pesqueiro, localizado no município de Marcelândia/MT. Condeno os 

embargados ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 85, §2º do CPC.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.Havendo o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se. 

Desde já autorizo o desentranhamento dos documentos pessoais das 

partes, desde que se mantenham cópia nos autos.Dê ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 759088 Nr: 11366-13.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSUÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) Leonardo 

Henrique da Costa Pimentel a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 796036 Nr: 2379-21.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUN HUA CHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAS PEREIRA NOVAIS, DAVI MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geni Orzechowski - 

OAB:20782/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)CRISTIANY 

GUIRRA CORTE a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 796038 Nr: 2381-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUN HUA CHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAS PEREIRA NOVAIS, DAVI MARQUES, 

MARCELO FERNANDES FRANCISCO, LETÍCIA CRUZ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY LAYANA 

GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:16279, DAVI MARQUES - OAB:14678, 

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - OAB:13.537/MT, MARCELO 

FERNANDES FRANCISCO - OAB:11996/MT, RUI PAULO MARTINS 

ABRAÇOS - OAB:11.755/MT, RUTH MATSUOKA MENDES DE MELO - 

OAB:15.188-E

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)CRISTIANY 

GUIRRA CORTE a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 844992 Nr: 48766-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚBIA SOUZA PEREIRA, GERALDO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZOMAR ALVES DE SOUZA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK SOARES TELES - 

OAB:16548/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 Vistos (...) Por se tratar de ação possessória, cuja posse é fato, fixo 

como pontos controvertidos: a) Delimitação da área descrita na inicial 

através de memorial descritivo e mapa da área; b) a origem da POSSE 

sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; c) se esta 

POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho; d) 

quando e de que forma se deu o suposto esbulho; Consigno que cabe aos 

autores o ônus de comprovar os requisitos legais do art. 561 do CPC e, ao 

réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

deles (art. 373, II do CPC). 1. Para elucidar os pontos controvertidos acima, 

DEFIRO a produção de prova testemunhal e, como prova do juízo, o 

depoimento pessoal das partes. 2. Designo audiência de instrução para o 

dia 01/05/2018 às 16h00min 3. INTIMO o réu, via DJE, para no prazo de 05 

dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, 

§1º do CPC, bem como para em 15 (quinze) dias, arrolar as testemunhas 

ou complementar o rol apresentado, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe aos d. patronos da parte intimar as suas testemunhas 

(art. 455 do CPC); 4. No mesmo sentido do item 3, INTIMEM-SE os autores, 

pessoalmente, através da Defensoria Pública, mediante remessa dos 

autos. 5. Decorrido o prazo de esclarecimentos ou ajustes de 05 dias, 

acima mencionado, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos. Não havendo: 6. INTIMEM-SE, pessoalmente as partes para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-a que serão presumidos confessados os 

fatos alegados, caso não compareça ou comparecendo, se recuse a 

depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, 

§ 1º, do CPC. 7. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública na inicial, nos termos do art. 455, § 4º, III do CPC. 8. As 

testemunhas arroladas pelo réu em defesa (fl. 66) deverão ser trazidas 
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para o ato independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 930210 Nr: 49434-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ VELLINI, 

IRANI SEISCENTO VELLINI, ESPÓLIO DE APARECIDA VELLINI DOMINGUES, 

ELIZABETE VELLINI, EDVALDO DOMINGUES VELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUÉCELE DE CARLI - OAB:17.062-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora a fim de que se proceda a citação dos 

réus no endereço informando à fl. 147v. Não havendo sucesso no ato, 

faça consulta no sistema INFOJUD e intime-se a parte autora para se 

manifestar, em 05 dias.

Considerando que o Estado de Mato Grosso já contestou o feito, INTIMO a 

parte autora, via DJE, para impugnar, em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1022951 Nr: 33373-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA PERES BUCAIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

ALBINO DA SILVA DUQUE, JOCINIL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE PERES BUCAIR - OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10276/MT, WLADEMIR GALDINO DELGADO - 

OAB:9019/MT

 Com essas considerações e, uma vez que as provas carreadas nos 

autos, são suficientes para comprovar, em cognição sumária e não 

exauriente, o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO PROIBITÓRIO em favor da autora, sobre a área compreendia 

entre o córrego da Pedra Branca, e a rodovia MT-251, devidamente 

indicada à fl.47, devendo o réu abster-se de praticar qualquer ato de 

turbação, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 

(um mil reais).1 – INTIMO as partes da presente decisão, uma vez que 

todas já integraram a lide, tendo os réus inclusive ofertado contestação.2 

– Certifique-se quanto à tempestividade das defesas ofertadas.3 – Após, 

intime-se a parte autora para querendo, ofertar contestação, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1034548 Nr: 38912-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINETE DA CONCEIÇAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTOS LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 99/100 e determino a expedição de novo 

mandado.

2. Conste expressamente no mandado o telefone dos advogados, bem 

como que a parte fornecerá os meios necessários ao cumprimento do 

mandado, devendo o oficial de justiça entrar em contato por meio dos 

telefones relacionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138455 Nr: 26776-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA FRITSCHE, CHERILYN 

KARINE FRITSCHE PEREIRA, ROMÃO ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl. 131, a parte autora manifestou requerendo a citação editalícia dos 

réus diante da certidão de fl. 126, onde o meirinho certificou a 

impossibilidade de citação pessoal.

Entretanto, INDEFIRO o pedido da parte autora, haja vista que sequer 

foram tentados outros meios de localização dos endereços dos réus, 

conforme determino o art. 256, §3º do CPC.

 Portanto, INTIMO a parte autora, via DJE, para requerer o que entender de 

direito, em 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167907 Nr: 39226-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA, AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, JOSE DERLI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO 

LEMES DE PAULA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS., MARIA DE LURDES, DEMAIS POSSEIROS, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL (AMPLA), ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

ACDHAM, EMIDIO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739, 

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - 

OAB:13752, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FRANCISCO 

DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145, HÉLIO PASSADORE 

- OAB:3.008-A/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893, RAYSSA MORGANA 

SANTOS SILVA - OAB:OAB 21.510, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)RICARDO 

BASSO a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167907 Nr: 39226-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA, AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, JOSE DERLI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO 

LEMES DE PAULA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS., MARIA DE LURDES, DEMAIS POSSEIROS, 
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL (AMPLA), ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

ACDHAM, EMIDIO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739, 

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - 

OAB:13752, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FRANCISCO 

DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145, HÉLIO PASSADORE 

- OAB:3.008-A/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893, RAYSSA MORGANA 

SANTOS SILVA - OAB:OAB 21.510, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084

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

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

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

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

BASSO a devolver o(s) process NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 335404 Nr: 5995-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubimar Barreto Silveira - 

OAB:3640

 Vistos.

1. À fl. 381, foi certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração.

2. Portanto, pretendendo o embargante efeitos modificativos na decisão, 

INTIME-SE os embargados nos termos do artigo 1.023, §2º do CPC, para 

que, no prazo de 5 dias, caso queira, manifeste-se, quanto aos embargos 

de fls. 368/378.

3. Após, voltem-me conclusos para decisão dos Embargos de Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 335991 Nr: 12512-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MAIA DE ANDRADE, ESPÓLIO DE JOSÉ 

MAIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubimar Barreto Silveira - 

OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Vistos.

1. Desentranhe-se dos autos o recurso de Embargos de Declaração de 

fls. 833/846, pois é direcionado aos autos em apenso, de Código 335991 – 

Numeração Única 5995-10.2008.811.0041, e inclusive, já foi protocolado 

naqueles autos, onde será devidamente analisado.

 2. Após, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 

826/832.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353583 Nr: 24073-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT, CARTÓRIO NOTORIAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, 

CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE, 

CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA, VIANA ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - OAB:8194, 

RONALDO GONDIM DOS SANTOS - OAB:11905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DI PIERI - 

OAB:5698-A, FLAVIO ARAUJO LEMES FERREIRA - OAB:12.263 MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento das determinações nos autos apensos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 385663 Nr: 21536-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA., CLÓVIS CESAR COSTA 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLE CAMPANATI SILVA MOURA

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

OAB:OAB/MT 20927/O, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR 

TAQUES - OAB:8.233/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20362/O, YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:14.842-E, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, GABRIELLA BOGER PRADO - 

OAB:17.316/O, VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16.901/MT

 3. Designo audiência de instrução para o dia 24/04/2018 às 14h20min.4. 

INTIMO as partes, via DJE, para, no prazo de 05 dias pedir 

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

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 450 do CPC, ressaltando que as testemunhas arroladas deverão ser 

intimadas pelos advogados das partes, nos termos do art. 455, do CPC.5. 

INTIMEM-SE, pessoalmente, a parte autora e o réu para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestarem depoimento 

pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos 

alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, 

mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º, 

do CPC.6. Certifique-se o decurso do prazo para a parte ré recolher as 

custas complementares.7. Em atenção à certidão de fl. 837, INTIMO a parte 

autora, via DJE, para informar, em 05 dias, se esta ocupando o imóvel. Em 

sendo negativa a resposta, expeça-se o mandado de imissão da autora na 

posse, inclusive, com ordem de arrombamento, haja vista que a ré alega 

ter deixado o imóvel em janeiro de 2014.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 404477 Nr: 35883-87.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI CARLOS FREDERICH SECCHI, GEOVANE SECCHI, 

JULIANA SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, 

THERESE FRANCES ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP

 Vistos.

1. Defiro o pedido de parcelamento em 06 vezes, formulado pelos 

requeridos às fls. 436, até porque a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita para tal ato inviabilizaria a produção da prova pericial.

 2. Ressalto no entanto, que os trabalhos periciais, somente terão início 

após o depósito integral dos honorários do expert.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 429142 Nr: 10467-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA 

AMAZÔNIA LTDA, ODINEI ADELAR METZLER, MARCOS ANTONIO 

BARBOSA DOS SANTOS, ROSIMEIRE MARIA MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES 

EUFRAUSINO - OAB:12942/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - OAB:2676, FELIX 

SIGUEAK ARIMA FILHO - OAB:2676/MT, GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, TAILI TANI ALMEIDA ARIMA - OAB:17.282/0, TAILI 

TUNI ALMEIDA ARIMA - OAB:17282/O

 No caso dos autos, foi realizada a intimação no único endereço informado 

nos autos, para que a parte comparecesse à audiência de instrução, pelo 

que não há que se falar em ausência desta, para prestar depoimento 

pessoal.Além disto, a parte ré desistiu da oitiva da parte autora, e tal prova 

portanto, não será mais produzida, não havendo sequer necessidade do 

comparecimento da parte autora à audiência de instrução.Com relação à 

ausência da advogada e das testemunhas estas não se justificam pela 

ausência da parte autora ao ato.Isto porque, os advogados são intimados 

via Diário Oficial da Justiça, e as testemunhas são intimadas pelo 

advogado nos termos do artigo 455 do CPC, in verbis:Art. 455. Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo.Desta feita, não há que se falar em ausência de 

intimação do advogado, ou mesmo que as testemunhas não 

compareceram pela ausência de intimação pessoal da parte autora, visto 

que é obrigação do advogado e não da parte intimá-las.Portanto, indefiro o 

pedido de designação de nova audiência de instrução, formulado pela 

parte autora às fls. 249/250.Certifique-se quanto ao transcurso do prazo 

estabelecido em audiência de instrução para apresentação de memoriais 

finais., conforme fls. 237

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 720673 Nr: 16110-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9390, 

LEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO - OAB:5930, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA 

SOUZA - OAB:13031/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504/O

 Vistos.

1. Em consulta ao sistema Apolo é possível constatar que o douto 

advogado Ademir Joel Cardoso, devolveu os autos somente em 

18/08/2017, ou seja, após o prazo que lhe foi concedido, restituo o prazo 

para as partes.

2. Ressalto que como há litisconsórcio, os autos deverão permanecer em 

cartório, sendo permitida apenas carga para fotocópias, nos termos do 

artigo 107, §2º do CPC.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732355 Nr: 28530-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DA SILVA, ADILSON NEVES DO 

NASCIMENTO, ADRIANA SEIBEL, ANILDO CHINELI, ANTONIO CARLOS 

CELTRAN, ANTONIO MARCOS, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO 

PIRIS SILVA FILHO, CARLOS ROBERTO LUZIA, CELIA MARA DE 

ANDRADE, CLAUDETE LUCIA DA SILVA, DANIEL JUNIOR DOS SANTOS, 

DENIL FERNANDES DA SILVA, DEUZALINA CARNEIRO DI SOUZA, 

ERONILDO MARCOS DA SILVA, DURVAL ALVES DE FARIA, EDITE 

RAMOS, EDIVALDO DO NASCIMENTO, EDSON SILVA VERONES, ELI 

NEVES, ELIANE MARCELINO DA SILVEIRA, ELIESIO MARCELINO DA 

SILVEIRA, ELSO SUIVINO DE CAMARGO, GEOVÂNIO MARTINS DE LIMA, 

GILMAR RODRIGUES DE SOUZA, GILSON SANTOS ARAUJO, GONÇALO 

GOMES SOBRINHO, JAIR TRAFICANTE, JOSÉ LUIS DE CARVALHO, 

FABIANO GOMES ALEXANDRE, FRANCISCO REIS DE SOUZA, JOÃO 

OSMAR DOS SANTOS, JOSÉ BARROS DE ARRUDA, JOSÉ DARCI GOMES, 

JOSÉ DE JESUS SILVA, JARLENE DE SOUZA PIRIS, JERSIRA MARTINS, 

JOSÉ RIBEIRO QUEIROZ, JOÃO CARDOSO DOS REIS, JOÃO GOMES DA 

SILVA, JOAQUIM CURCINO ROCHA, LEZIEL JOSÉ DO NASCIMENTO, 

LOURIVAL TEIXEIRA LUCAS, LUCIANE RODRIGUES DA SILVA, 

LUZEMILDO LORENTE CORTEZA, MANOEL ALEXANDRI SOBRIM, JOSÉ 

GASPAR DOS SANTOS, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, JOSÉ 

NASCIMENTO, JOSÉ SILVA DOS SANTOS, JULIO MOREIRA, MARCIA 

SALES VIERA, MARIA GRANAW, MARIA SELMA COSTA DA SILVA, 

MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA, MIGUEL RODRIGUES BORGES, 

MIRIAN BRITO DOS SANTOS, SEBASTIÃO RIGUER, SIDNEY GONÇALVES 

DE SOUZA, NAILZA BARRETO DA SILVA, ANTONIO GOUVEIA DE 

SOUZA, NEUZA GOMES DE SOUZA, OSMAR GASPAR DOS SANTOS, 

OSMAR PRIMO DA COSTA, PAULO GASPAR FILHO, PEDRO JOSÉ DO 

NASCIMENTO, RAIMUNDO SILVA, ROSENI COELHO, VÂNIA CLARICE 

BUENO, VANDERLEI RAMOS, ZAQUEL FERREIRA DE SOUZA, VALDIR 

FERREIRA DI SOUSA, VALTER ALVES PEREIRA, VANDERLEI DO CARMO, 

VANDERLEI DO CARMO, MARIA SALES VIEIRA, MARCIO RODRIGUES DOS 

SANTOS, JOVELINO CAMARGO DE SOUZA, LIBERO ADÃO VIEIRA, SADI 

FERNANDES DE ASSUNÇÃO, ANA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VELLINI, COLONIZADORA TERRA NORTE 

LTDA, MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA, VALDOMIRO FERREIRA BRANDÃO, 

VALMIR BRANDÃO, IVANILDA CHARAVARA DE MATOS, ZENILDA 

CHARAVARA DE MATOS, DEVANIR CHARAVARA DE MATOS, GILBERTO 

WEBERLING, ANDRÉ LUIZ DE RAMOS, ADELSON MALUGUTE, PAULO 

BILENKI, ARLINDO GODOIS, AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ANTONIO TIEPO, DAVI PEDRO DA SILVA, RAMIRO JOSÉ DOS SANTOS, 

LEANDRO NUNES DA SILVA, VANDERLEI NUNES DA SILVA, SIRLEI 

NUNES DA SILVA, CÉZAR ANGELO VELLINI, APARECIDA PEREZ VELLINI, 

ÂNGELO BARBATO, IRANI SEISCENTO VELLINI, FRANCISCO DOMINGUES 

GARCIA, ANTONIA VELLINI DE ANDRADE, JOÃO RODRIGUES DE 

ANDRADE, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, EDIVALDO DOMINGUES 

VELLINI, RAMIRO JOSÉ DA SILVA, APARECIDA VELLINI DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA 

CONCEIÇÃO - OAB:12957/MT, EDUARDO KENYTI ISHIKAWA - 

OAB:10.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982-B, JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - OAB:6398, JOSE 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983/MT

 Isto posto, nos termos do art. 321, Parágrafo Único e art. 485, I, ambos do 

CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DECLARO EXTINTA sem resolução do 

mérito, a presente ação de embargos de terceiros ajuizada por Ademar da 

Silva, Adilson Neves do Nascimento, Adriana Seibel, Anildo Chineli, 

Antonio Carlos Celtran e outras 81 pessoas contra Valdomiro Ferreira 

Brandão, Valmir Brandão Ivanilda Chavara de Mato, Zenilda Chavara de 

Matos, Devanir Chavara de Matos. Condeno os embargantes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde 

já, fixo em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC. 

Mantenho a condenação suspensa, por 05 anos, diante da gratuidade 

judiciária dos embargantes, nos termos do art. 98, do CPC. INTIMO as 

partes, via DJE, desta decisão. Havendo o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido pelas partes, arquive-se. Desde já autorizo o 

desentranhamento dos documentos pessoais das partes, desde que se 

mantenham cópia nos autos. Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 752318 Nr: 4150-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 26 de 1102



de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO PEDRO DE MORAES, IZABEL DA SILVA 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública, para 

manifestar-se quanto ao teor da certidão de fl. 225, no prazo de 5 dias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 801637 Nr: 8071-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEIDA MATTOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOALEIDE CRISTINNA MATTOS DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M.GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Diante da avença informada pela parte ré (fls. 362/365), defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 meses, nos termos do art. 313, II do 

CPC.

Saliento, contudo, que o feito está em fase avançada de mediação, com 

reunião marcada para o dia 07/02/2018 (fl. 361), portanto, deverá 

permanecer na secretaria a disposição da i. mediadora e das partes, até 

ulterior determinação.

Decorrido o prazo, certifique-se e, após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 817738 Nr: 24165-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMOVITERRA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE 

MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:3963/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4336-A/MT, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:14618, RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO - OAB:116232, 

TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUE - 

OAB:11564-A/MT

 Vistos.

1. O feito estava suspenso em razão dos embargos de terceiro apenso a 

estes autos, mas que foram julgados improcedentes nesta data.

2. Desta forma, tendo sido o feito já saneado, às fls. 330, designo 

audiência de instrução para o dia 19/04/2018, às 14h30min.

3. RESSALTO que pela nova sistemática cabe aos d. patronos da parte 

autora intimar as suas testemunhas (art. 455 do CPC).

4. INTIME-SE, pessoalmente a autora e réu para que compareçam à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 821661 Nr: 27851-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITIO KAMACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.751/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, por determinação da MMª. Juíza de Direito 

Dra. Adriana Sant' Anna Coningham, INTIMO A PARTE REQUERIDA, na 

pessoa de seu Defensor a apresentar alegações finais por memoriais, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 845499 Nr: 49202-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NABARRETTE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ADEMAR GOULART 

- OAB:13269

 Desta feita, rejeito o pedido de fl. 366, para que os embargos à execução 

sejam recebidos como pedido de impugnação, pois não se aplica a 

fungibilidade entre estes institutos. Acolho o pedido de escusa formulado 

pelo d. advogado Rodrigo Leão do Carmo Pereira, à fl. 369, posto que o d. 

patrono já havia renunciado seus honorários. À secretaria, determino: 1. 

Certifique-se a tempestividade dos embargos à execução de fls. 352/362; 

2. Cumpra-se o item 2 da decisão de fls. 364/364v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 846481 Nr: 50088-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIA NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO, ZILDOMAR PEREIRA DA SILVA, 

SERGIO DE FREITAS, AMILTON BASTO DA SILVA, ITEMAR FERREIRA DE 

QUEIROZ, EDILSON RODRIGUES GONÇALVES, RAIMUNDO HILDEBURG 

BEZERRA, WANDERSON MORAIS DE ARAUJO, JOÃO FILHO MARQUES 

RODRIGUES, LUCIANA LEOCADIA DE JESUS, JOSIAS FRANCO DO 

PRADO, JOSE NICIO BONFIM, MARCIA ADRIANA RODRIGUES SILVA, 

VALDEIR COSTA NEVES, WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES, 

PRISCILA RIBEIRO DA SILVA, PEDRO BORGES DE MENEZES, PAULO 

SERGIO DE ARAUJO FERREIRA, ODAIR FREITAS DE REZENDE, NORMA 

MARIA DE FREITAS PONTES, NAIARA ROSA VIEIRA DA SILVA, WESLEY 

NEREZ AJALA, CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., ALCIDES DOS SANTOS 

RODRIGUES, ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA, ERCILIO MOREIRA DE 

SOUZA, JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA, JOSE SALES 

CONTREIRAS, RUBENS FERREIRA SOUZA, VALDEMIR LOPES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:19.337/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:14101, RUBENS 

AZEVEDO DA SILVA - OAB:4.176/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FÁBIO DIAS CORREIA - OAB:9.289/MT, FABIO DIAS 

FERREIRA - OAB:14548/MT, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 

14.548, JOÃO BATISTA CALVACANTE DA SILVA - OAB:3.448, 

WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:16.327/MT, WENDER LUIZ DOS 

SANTOS - OAB:16327

 Vistos.

1. Defiro o pedido de parcelamento em 06 vezes, formulado pelos 

requeridos às fls. 436, até porque a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita para tal ato inviabilizaria a produção da prova pericial.
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 2. Ressalto no entanto, que os trabalhos periciais, somente terão início 

após o depósito integral dos honorários do expert.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 863327 Nr: 4294-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMOVITERRA TRANSPORTE E 

LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA, DILMAR ANTONIO BARRIONUEVO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:195780, MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O, 

ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:3963/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4336-A/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, 

KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:14618, RODRIGO RIBEIRO 

ARAÚJO - OAB:116232, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8623

 Desta feita, ante a ausência de demonstração de posse pela parte 

embargante, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

pelo autor, mantendo a decisão liminar proferida nos autos de Código 

817737 – Numeração Única 24165-54.2013.811.0041, incólume, visto que 

a parte embargada jamais apropriou-se de qualquer área da parte 

embargante.Condeno a parte embargante ao pagamento de custas e 

despesas processuais, honorários advocatícios que, desde já, fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC.Ainda, condeno a parte embargante ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé, em favor da parte embargada no importe de 

9% sobre o valor da causa, além de honorários advocatícios em 10%, 

também sobre o valor atualizado, nos termos do artigo 81 e 96 do 

CPC.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.À Secretaria, determino:1. 

Havendo o trânsito em julgado desta decisão e nada sendo requerido, 

arquive-se o feito com as baixas de praxe.2. Junte-se cópia desta decisão 

nos autos de Cód. 817738 - Numeração Única 24165-54.2013.811.0041.3. 

Determino a expedição de ofício a OAB/MT a fim de apurar a conduta do 

advogado, com extração de cópias desta decisão que constatou a fraude 

processual, a fim de ser apurada eventual falta pelo profissional, em razão 

de ter juntado nos autos (fls. 65) fotos da internet referente a áreas em 

outros Estados, como se fossem plantações de seu cliente.4. Junto neste 

ato, as páginas localizadas com as imagens trazidas pela parte 

embargante, que deverão acompanhar o oficio à OAB/MT5. Determino, 

também, o envio de cópia dos depoimentos do Sr. Manoel Floriano de 

Arruda Dias e da Sra. Neuza Maria da Silva Gomes à autoridade policial 

competente a fim de apurar a possível ocorrência de crime de falso 

testemunho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 873403 Nr: 12140-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS, LENY SOARES DA SILVA, MARCILENE 

APARECIDA DOS SANTOS, VALDERI BATISTA DE SOUSA, SILVO ALVES 

RODRIGUES, SALVELINDA FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Vistos.

Transcorrido o prazo de suspensão do feito , INTIMO, via DJE, a parte 

autora para, em 05 dias, informar quanto ao acordo que estava sendo 

tabulado ou requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 900197 Nr: 29985-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B, THIAGO 

MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar-se acerca da devolução da carta 

precatória, requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1016361 Nr: 30274-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE DA SILVA ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511

 Vistos.

1. Ante a certidão de fl. 98, que a mediação restou infrutífera, designo 

nova audiência de instrução para o dia 12/03/2018, às 14h30min.

2. INTIME-SE, pessoalmente o autor e a ré para que compareçam à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

3. Determino ainda a expedição de mandado de avaliação sobre o imóvel, 

a ser cumprido pelo oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042782 Nr: 42875-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - 

OAB:19.242

 Vistos.

Às fls. 294/296, a parte autora requereu a devolução do prazo para 

apresentação de quesitos pois, apesar de tratar-se de prazo comum, os 

autos foram retirados em carga pela parte requerida.

De fato, assiste razão à parte autora, pois os autos não poderiam ter sido 

retirados em carga, exceto para carga rápida para fotocopias, que nessa 

modalidade deve ser devolvida em cartório no mesmo dia, o que não 

ocorreu.

Portanto, defiro o pedido formulado pela parte autora, e determino a 

reabertura do prazo para apresentação de quesitos, e ajustes do 

saneador de fls. 290/292.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham
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 Cod. Proc.: 1048502 Nr: 45726-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, ROSANE TEIXEIRA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, 

VALDEIDE FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALÚCIA LAURIENA DE S. 

TEIXEIRA - OAB:299545- SP, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos.

1. À fl. 256, foi certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração.

2. Em que pese a alegação de que não pretende efeitos modificativos, 

entendo que a decisão, se alterada modificará o teor da decisão, em 

especial quanto à distribuição das provas e participação das partes na 

prova pericial.

3. Portanto, pretendendo o embargante efeitos modificativos na decisão, 

INTIME-SE os embargados nos termos do artigo 1.023, §2º do CPC, para 

que, no prazo 5, caso queira, manifeste-se, quanto aos embargos de fls. 

249/255.

4. Após, voltem-me conclusos para decisão dos Embargos de Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1067698 Nr: 54366-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO DE PAULA, MIGUEL GUIZARDI 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIZARDI JUNIOR ASSESSORIA IMOBILIARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, ANA FLAVIA TREVIZAN - OAB:330.386/SP, 

ANDREIA COCCO BUSANELLO - OAB:10.970/MT, CARLOS ROBERTO 

DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDA RAMOS AQUINO PERES - 

OAB:17607, GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - 

OAB:17.731-E/MT, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, 

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - OAB:19.242, MARCO AURELIO 

MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT, Marcosval Paiano - OAB:20813, 

MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5.031/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:57596 e 12.233, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, Taissa geandra de almeida - 

OAB:61253/OAB/PR

 Vistos.

Às fls. 135/137, a parte ré requereu a devolução do prazo para 

apresentação de quesitos pois, apesar de tratar-se de prazo comum, os 

autos foram retirados em carga pela parte autora.

De fato, assiste razão à parte ré, pois os autos não poderiam ter sido 

retirados em carga, exceto para carga rápida para fotocopias, que nessa 

modalidade deve ser devolvida em cartório no mesmo dia, o que não 

ocorreu.

No entanto, no caso dos autos, não foi determinada nenhuma providencia 

pelas partes, e o prazo foi aberto somente nos autos em apenso, de 

Código 1042782 – Numeração Única 42875-54.2015.811.0041, onde já foi 

deferida a reabertura de prazo.

Resta portanto, prejudicado o pedido formulado nestes autos, sendo que a 

prova produzida naqueles autos será trasladada para estes, por serem 

conexos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1160085 Nr: 35977-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALCANTARA DA SILVA, EDINALVA DE 

SOUZA MOREIRA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte 

AUTORA para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre 

o (s) pedido(s) e documento(s) de fls. 152/185. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1188771 Nr: 941-48.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI BALTAZAR LERMEN, DALILA LERMEN, ESPÓLIO DE 

EDMUND AUGUSTUS ZANINI, ANDREW JOSEPH ZANINI, THERESE 

FRANCIS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, ADRIANA LERMEN BEDIN - OAB:10937/O, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, RUBEN MARCOS SEIDL - 

OAB:235194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação de fl. 30, que o acordo necessita de decisão a ser 

proferida nos autos principais determino a suspensão do feito, nos termos 

do artigo 313 V, a, do CPC, até a análise da habilitação de Zane Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1238574 Nr: 17695-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DE ALMEIDA COSTA, 

MARGARIDA DE FIGUEIREDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELAINE CRESTANI, LUIZINHO 

MAGGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIRA APARECIDA DA 

MOTTA SALVADORI - OAB:29377/SC

 Vistos.

A toda evidência os autos em comento se tratam de hipótese de rescisão 

contratual cumulada com imissão na posse e não de ação possessória, 

diante do mencionado contrato de venda e compra, entretanto, em atenção 

ao Princípio da Vedação da Decisão Surpresa (art. 10 , do CPC), INTIMO a 

parte autora para, em 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar o 

exercício da posse, o perdimento desta, além da data da ocorrência do 

esbulho, conforme determina o art. 561, do CPC, sob pena de extinção do 

feito por ausência de interesse processual.

 Certifique-se o decurso do prazo e não havendo manifestação, faça os 

autos conclusos.

Junto, nesta data, cópia da sentença exarada nos autos da ação de 

usucapião, autos de cód. 416633, ajuizada pela parte ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1255804 Nr: 22903-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL 

ZANINI, TAGIANE RESENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 29 de 1102



Inicialmente verifico que os autos foram encartados de forma 

desordenada, pois o “Documento 21”, dos autos digitais, não engloba os 

documentos de fls. 143/288, mas se refere aos documentos de fls. 76/142 

e 289/318.

O Estado de Mato Grosso requereu copia da inicial e documentos 

conforme fls. 377/verso/378, 381-verso e fl. 382-verso e ali não 

manifestou interesse ou desinteresse na causa, mas requisitou mais 

informações.

 Clovis José Poleto e Terezinha Ana Poleto não foram citados, conforme 

certidão de fl. 381.

Os documentos de fls. 146/288, deveriam estar juntados com a 

contestação apresentada por Dirceu Pinhati Mendes de fls. 384/390, entre 

as fls. 449/450 e os fls. 143/146, na sequencia destes, tal como consta no 

arquivo gravado no CD de fl. 1.044.

Decido.

1. Antes mesmo de qualquer decisão a ser proferida nestes autos é 

imprescindível que esteja em ordem, o que claramente não ocorre.

2. Determino que a secretaria organize os autos físicos, em todos os seus 

volumes, a fim de que esteja em conformidade com a forma que tramitava 

anteriormente, conforme arquivo PDF, juntado no CD de fl. 1.044.

3. Certifique-se se todos os confinantes foram devidamente citados e se a 

União, Estado de Mato Grosso e Município de Porto Alegre do Norte foram 

devidamente intimados, e manifestaram seu interesse no feito.

4. Deverá observar a secretaria, se não trata-se de pedido de 

providências dos entes, tal como consta às fls. 377/verso/378, 381-verso 

e fl. 382-verso.

5. Cumpridas as determinações supra, remeta-se os autos à Defensoria 

Pública, pois foi nomeada para atuar em favor dos citados por edital, 

conforme consta na decisão de fls. 479.

 6. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 925288 Nr: 46670-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GIACOMELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA FAZENDA UNIÃO, Eventuais 

interessados ou demandantes, ausentes, incertos e desconhecidos., 

Eventuais interessados ou demandantes, ausentes, incertos e 

desconhecidos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINO RIBEIRO DA 

SILVA - OAB:17.448A/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 356849 Nr: 26734-04.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA JUARA LTDA., WALMOR GONÇALVES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFAS ISMAEL DE SOUZA, ADEMILSON 

MENEZES DOS SANTOS, FLÁVIO LIMA SIMÃO, DALMIRO MAINATE 

RAMOS, ODERLEI RODRIGUES DE LIMA, SANDRISMAR PEREIRA 

SOBRINHO, AMAURI AP. AYALA, AGOSTINHO GARCIA RESENDE, TIAGO 

NEVES, ELTON OSIEL DOS SANTOS, ROZIMAR TOMAZ DA SILVA, 

APARECIDA LUCIA DE PAULA, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL 

MATRINCHÃ - ACRM, VILMA APARECIDA PIEDADE, NATALINO GOULART, 

ARI FARIAS DA SILVA, JAIRO DE SOUZA, ANTONIO GENILSON DE 

RAMOS, LUIZ CARLOS CUSTODIO SOARES, EDSON LUIZ MORANTE, 

ANTONIO SOUZA SIQUEIRA, ANTONIA AUGUSTA DIONISIO, OTAVIO DE 

GOES, ADENI SOARES, MOACIR ARRUDA, VALTER CARDOSO 

COLINSQUE, JUVENIL SOARES DE LARA, ANTONIO ALVES PEREIRA, 

ALTAIR LUIZ DAPPER, romildo alves de oliveira, ANTONIO G. DO ESPIRITO 

SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTIDES JOSE BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911/MT, FÁBIO DIAS CORREIA - OAB:9.289/MT, 

JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:7499-A, DEF. 

PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13.171/MT, RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR - 

OAB:170.569 SP

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1061097 Nr: 51472-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO STROBEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARGENTO FERRAZ DE TAL, VALDIR FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACIEL ALVES 

FERRAZ - OAB:19.463/MT, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte autora 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre as 

certidões de fls. 130 e 142 . Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 819643 Nr: 25915-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MOURA DE ALMEIDA, MARIA 

ROMANA DE CACERES ARGUELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 452084 Nr: 24254-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO SEBBA FILHO, MARGARETE EPIFANIA 

SEBBA, ABRÃO SEBBA NETO, MARCO AURÉLIO SEBBA, DENIZE 

APARECIDA SEBBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA DE OLIVEIRA MARTINS, ALINOR DE 

PAULA PEREIRA, LUCIA HELENA G. NOGUEIRA, JOVELINA BARBOSA DE 

CARVALHO, VANDECY MESQUITA SALES, DENIZE MARQUES DA SILVA, 

PAULINHO DONIZETT OLEGARIO, MANOEL NARCISO NOGUEIRA, 

MARILENE SANTANA, WANDERLEY GOMES COSME, ELINEIDE FERREIRA 
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DA SILVA, ADRIANA MAGNA PEREIRA BRANCO, BRANDINO FÉLIX DOS 

SANTOS, PAULO ALVES DA SILVA, MARIA JOSE RANGEL, VAURIDES 

DONIZETE DE OLIVEIRA, TALYTA DO NASCIMENTO SILVA, SOTE 

RODRIGUES DE LARA, SUELI PAULA DA SILVA, ARCILENE APARECIDA 

SILVA DE ALMEIDA NUNES, ERICO JERONIMO DA SILVA, EVERTON 

NOGUEIRA DO ESPIRITO SANTO, CICERO BARBOSA DE SANTANA, 

ANTONIO ORLANDO PEREIRA BRANCO, HELENA GONÇALVES DOS 

SANTOS, SUZI MARA SOUZA DE MORAIS, ESTEPHANE APARECIDA 

BARBOSA SILVA, ALEXSANDRO BRITO DA CRUZ, EDNILSON JOSE DA 

SILVA, SANDRA DA SILVA, HELIA FARIAS DIAS, LUCIENE BARBOSA DA 

SILVA, CLEIA REGINA DA SILVA PEREIRA, MARIA DE LURDES GOMES 

COSME, ALCIONE DE OLIVEIRA SANTANA ZAMIAN, MARIA MADALENA 

DA SILVA, WILSON ALVES PARABÁ, THIAGO NASCIMENTO E SILVA, 

MARILZA DA SILVA VITORINO DE ALMEIDA, CILENE MARIA DA SILVA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13.802/MT, 

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:17992/O, LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 17992-O

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

INTIMO os autores, para no prazo de 15 dias manifestarem-se quanto aos 

documentos apresentados pelo INTERMAT às fls. 1.397/1.399.

Com relação ao pedido de concessão de prazo de fls. 1.400/1.401, 

intime-se a Defensoria Pública para informar quanto prazo requer pois 

esta informação foi omitida na petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 704105 Nr: 38775-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL JOSÉ VELOSO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BEZERRA DOS SANTOS, ATILIO DA 

COSTA MONTEIRO

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse formulado por DURVAL JOSÉ VELOSO NETO, por 

meio da Defensoria Pública, contra MANOEL BEZERRA DOS SANTOS e 

ATÍLIO DA COSTA MONTEIRO, sobre o imóvel denominado Chácara 

Coqueiral, medindo 150x150metros, na estrada da Ponte de Ferro, 

seguindo para a estrada do Coxipó do Ouro, confirmando a liminar de fls. 

48/49.Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC atenta à natureza da 

demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono.Publico e intimo neste 

ato, via DJE. Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, dê-se 

baixa nos registro cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 736220 Nr: 32627-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÇARA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA DELGADO MORAES, EDVANIA NORA, 

Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINE - OAB:6.727

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

FUNDIÁRIO - OAB:, MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - OAB:11504

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se com relação à certidão de fl. 

392, no prazo de 5 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1164029 Nr: 37565-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIRTES RAMOS DE AMORIM, 

SUELY BALBINA DE AMORIM CUNHA, PERONEO FLAURO DA CUNHA, 

CLARO RODRIGUES DE AMORIM, WILCE SEGOVIA DE AMORIM, DALMA 

EMANNOELA DE AMORIM VASCONCELOS, THIAGO MATEUS OLIVEIRA E 

SILVA, CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO, VALDETE RODRIGUES DE 

AMORIM SILVA, LUIZ CANDIDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, LUIS 

BENTO DE AMORIM, MARIA BENTA DE AMORIM, ERMIRA SOARES DE 

FARIA AMORIM, DANIELA CRISTINA FARIA DE AMORIM, DANILO JOSE 

FARIA DE AMORIM, IZABEL INACIA DE AMORIM CRUZ, VALDEMAR 

FERNANDO DA CRUZ, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM PEDROSO, 

FRANCISCA RODRIGUES DE AMORIM, MARIO ANTONIO RODRIGUES DE 

AMORIM, ANACY MARIA PEREIRA AMORIM, JUREMA RODRIGUES DE 

AMORIM, EDEMAR DA COSTA MONTEIRO, LAURA DENISE RODRIGUES DE 

AMORIM, EDMARE KARINE SANTOS DE AMORIM NARDES, ELVIS NARDES 

DA ROSA, KARIN PATRICIA NASCIMENTO AMORIM, ERICA SILMARA DOS 

SANTOS AMORIM, GRACIELA HUGUENEY SIQUEIRA, ARICYA HUGUENEY 

DE AMORIM, MARIMIR CRISTIANE RODRIGUES DE AMORIM, CLAUDIO 

AZEVEDO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON BENEDITO DA SILVA - 

OAB:11.450/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Solução Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, em desfavor de Mirtes Ramos de Amorim, visando a 

proteção possessória de uma área rural com 1.297 hectares, sendo que 

parte da área estaria sendo disputada nos autos de Código 402887 – 

Numeração Única 35506-19.2009.811.0041.

Às fls. 272/273, foi deferida a liminar pretendida pela parte autora, de 

reintegração de posse, sobre toda a área, que é limítrofe à área em litígio 

nos autos principais.

Às fls. 323/324, a embargada juntou certidão do gestor da secretaria 

informando que os autos foram retirados em carga pela Defensoria 

Pública, bem como que foram devolvidos para cumprimento de mandado, a 

pedido da secretaria do juízo.

Decido.

Incialmente destaco que não há nenhum pedido sequer formulado pela 

parte embargada às fls. 323/324, somente um pedido de juntada de 

certidão.

Com relação ao cumprimento da liminar, destaco que estes embargos de 

terceiro, apesar de distribuídos por dependência a demanda coletiva, não 

possui o mesmo caráter.

Isto porque, na realidade a parte embargante opôs-se apenas ao 

cumprimento de reintegração de posse sobre uma pequena área 

compreendida entre a área em conflito e a estrada que dá acesso ao local, 

e ainda foi manejado apenas contra Mirtes Ramos de Amorim.

Portanto, CHAMO O FEITO À ORDEM, a fim de retificar a decisão de fls. 

272/273, para dispensar o cumprimento da liminar, pelo Comitê de Conflitos 

Fundiários.

Expeça-se novo mandado de reintegração de posse, que deverá ser 

cumprido pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732244 Nr: 28412-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

AGRARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:14566, JOSE ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432, LUCIANO 

SALLES CHIAPPA - OAB:11883-B, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Oficie-se, com urgência, ao Comitê de Acompanhamento de Conflitos 

Agrários a fim de que informe, no prazo de 5 dias, a data para 

cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor da parte 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 748923 Nr: 544-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, ADHEMAR 

AUGUSTO DE CASTRO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA, ORLINDA MEDRADO 

DE LIMA, INGRID AMANDA LIMA DOS SANTOS, JOÃO MENDONÇA DA 

SILVA, LUIZ DE ANDRADE, DJALMA MACHADO, EDILSON JERÔNIMO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL TORRES TABORDA - 

OAB:23.214/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - OAB:11473-A, 

JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2337 - B

 Vistos.

Não há como este juízo ignorar a informação trazida em audiência 

(realizada em 14/12/2017) de que o Estado de Mato Grosso estaria 

trabalhando no sentido de desapropriar o imóvel, principalmente porque a 

ocupação remonta o ano de 1999.

Desta feita, entendo que o Estado de Mato Grosso seja intimado para, no 

prazo de 15 dias, informar a este juízo sobre a mencionada 

desapropriação da área, prazo que o feito deve aguardar suspenso.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação por parte do Poder Público 

ou sendo esta negativa, cumpra-se imediatamente a reintegração de 

posse, com as cautelas de praxe.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.

Intime-se a Defensoria Pública e dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 813584 Nr: 20056-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA MARIA CHAVES AYRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME NUNES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899

 Vistos.

Às fls. 456/457, o réu desistiu expressamente do depoimento pessoal da 

parte autora.

Às fls. 458/463, foi juntado aos autos a Carta Precatória expedida para a 

comarca de Maceió, sem cumprimento de sua finalidade por ausência de 

documento.

Decido.

1. Defiro o pedido de desistência formulado pelo requerido quanto ao 

depoimento pessoal da parte requerida.

2. Não havendo mais provas a serem produzidas, intimo as partes para 

que de forma sucessiva, apresentem suas razões finais, nos termos do 

artigo 364, §2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 821160 Nr: 27375-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIU ALVES MEIRA, WALDECLIFIO ELIAS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LIMA, JOÃO BATISTA DE TAL, MANOEL 

LOPES DE TAL, MARCOS DE TAL, Réus Inominados Citados por Edital, 

LAÉRCIO GOMES DE PAULA, SEBASTIÃO BATISTA SALES, LAERTE 

COTA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DOS SONHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, ANA LUIZA AMORIM SANTANA - OAB:14.767, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322, CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB:23929 MT, DEF. 

PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Ante o pedido formulado pelos autores à fl. 591, bem como contestação e 

documentos juntados pela Associação de Moradores Vale dos Sonhos às 

fls. 595/696 colha-se manifestação do representante do Ministério Público.

Após, conclusos, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 835013 Nr: 40230-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTELLO BADINI JUNIOR, ESPÓLIO DE OTELLO BADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE, 

VANDA MELO BADINI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL JOSÉ PEREIRA 

RODRIGUES DE MELO - OAB:234.905/SP, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - 

OAB:2253/MT

 (...) No presente caso, estamos diante de uma ação afeta a validade de 

suposto negócio jurídico fraudulento que resultou na transferência de bem 

imóvel de pessoa à época incapaz, o que afasta das hipóteses de 

julgamento desta Vara Especializada, pois, como se sabe, não há qualquer 

relação com ação possessória, já que esta não tem como causa de pedir 

a posse como fato. No caso da declaração de anulatória o pedido de 

reintegração na posse é apenas uma consequência de eventual nulidade, 

mas não é a causa de pedir e, muito menos, o fundamento. Assim, 

verificado que a ação visa a anulaçaão da escritura pública que alienou o 

imóvel pertencente ao Espólio de Otello Badini, portanto, não pode ser 

englobada na categoria dos conflitos possessórios capaz de atrair a 

competência da Vara Agrária, s.m.j. Por estas razões, submeto o presente 

conflito à apreciação do E. Tribunal de Justiça, para dirimir e determinar a 

competência para apreciar o presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 910112 Nr: 36893-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ELY CHAVES DE MATOS, ESTEVAN SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:3702/RO, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:8303/MT

 Vistos.

Intimo a parte exequente para que manifeste-se quanto ao resultado da 

busca RENAJUD, de fls. 256/257, no prazo de 5 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1091858 Nr: 6981-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CEZAR PEDROSO, REUS 

INOMINADOS, José Berivaldo Afonso, Adriano de Queiroz, Rejane Maria 

Afonso da Silva, Roseli R. da Silva, Edna R. da Silva, Ronaldo Adriano 

Pereira da Silva, Elias Bezerra Neto, Maria Aparecida Gomes, Lucineia 
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Cecilia do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, MARCOS AURÉLIO DA COSTA - OAB:14.958/MT

 Vistos.

1. Intime-se as partes acerca do auto de constatação de fls. 369/370, para 

que se manifestem no prazo de 5 dias.

2. Após, remeta-se ao Ministério Público para que oferte o seu parecer.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1117739 Nr: 17797-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISLEY SILVERIO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS COSTA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:19773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA 

DE CAMARGO - OAB:11980-A/MT, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:27235/SP

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, CONSIDERANDO O 

SUBSTABELECIMENTO DE FLS. 322, INTIMO a parte AUTORA para tomar 

ciência do despacho abaixo transcrito: Vistos.

Ante a necessidade de afastamento, nesta data, das minhas funções, por 

motivos de saúde em família, REDESIGNO a audiência de conciliação para 

o dia 26/01/2018 às 16h20min.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão." Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 131564 Nr: 17744-97.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMATEM-SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, WALMOR LUIZ VENZON, SÍLVIO LUIS 

MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SANT' ANNA DA 

SILVA FREIRE, LEILA BARROS SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO BANDEIRA DE 

CASTRO - OAB:27.162/RS, ROSIMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLLINE QUANI 

RODRIGUES - OAB:23121/O, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, JOÃO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - 

OAB:19544, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, 

MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942

 Desta feita, não demonstrado nenhum dos requisitos legais autorizadores 

da reivindicação, nos termos do art. 1.228 do Código Civil e art. 487, I do 

Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido reivindicatória 

pretendida por Somatem Sociedade Matogrossense de Empreendimento 

Ltda, representada pelos sócios Walmor Luiz Venzon e Sílvio Luis Muller 

contra Espólio de Benedito Sant’ana da Silva Freire, representado por Leila 

Barros Silva Freira.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.Havendo o 

trânsito em julgado desta decisão e nada sendo requerido, arquive-se o 

feito com as baixas de praxe.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 131644 Nr: 17790-86.2003.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA BARROS SILVA FREIRE (INVENT. ESP. BENEDITO 

S. FREIRE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMOR LUIZ VENZON, SÍLVIO LUIS MÜLLER, 

SOMATEM - SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - 

OAB:8109/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, 

ROSIMERE DUARTE - OAB:9.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220/MT, MAURÍCIO BANDEIRA DE CASTRO - OAB:27.162/RS, 

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B

 Desta feita, demonstrados os requisitos legais da pretensão possessória, 

nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I do Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido de reintegração pretendido por 

Espólio de Benedito Sant’ana da Silva Freire, representado por Leila 

Barros Silva Freira contra Somatem Sociedade Matogrossense de 

Empreendimento Ltda, representada pelos sócios Walmor Luiz Venzon e 

Sílvio Luis Muller, ratificando a liminar concedida à fl. 175/176.Condeno a 

parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários 

advocatícios que, desde já, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, além de eventuais 

perdas e danos, cujo quantum indenizatório deverá ser apurado em 

liquidação de sentença.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.À 

Secretaria, determino:1. Junte aos autos cópia integral do laudo pericial 

apresentado às fls. 389/431, dos autos da ação reivindicatória cód. 

131564;2. Havendo o trânsito em julgado desta decisão e nada sendo 

requerido, arquive-se o feito com as baixas de praxe.3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 283042 Nr: 7157-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS, ESPOLIO 

DE SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMA RESENDE DE OLIVEIRA, ADENITA 

ALVES DA SILVA MORAIS, FLORIZETH DA SILVA FONTES, EDMILSON 

PAULINO DOS SANTOS, JOSE ANSELMO DOS SANTOS, ODINEI AMORIM 

DA SILVA, MANOEL AMORIM DA SILVA, EDVALDO PAULINO DOS 

SANTOS, ERIKA CORDEREY MARQUES, EDMILSON PAULINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PAES MOREIRA 

SAMANIEGO - OAB:5.112, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:6.199 MT, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL - 

OAB:8.345, HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS - OAB:4.630, 

LUCIANO ANDRE FRIZAO - OAB:8340-B, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT, ROGÉRIO BORGES FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - 

OAB:, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Vistos.

 INTIMO os réus com advogados constituídos para que se manifestem 

sobre o relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano onde consta que não há mais ninguem na área.

INTIMEM-SE as partes assistidas pelo Núcleo da Única e pela Defensoria, 

através dos referidos órgãos, para que também se manifestem sobre o 

referido laudo, em 15 dias.

Após, colha-se parecer ministerial e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 404477 Nr: 35883-87.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI CARLOS FREDERICH SECCHI, GEOVANE SECCHI, 

JULIANA SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, 

THERESE FRANCES ZANINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP

 Desta feita, nos termos do art. 502 e art. 485, V, do CPC JULGO EXTINTO 

sem resolução do mérito o presente feito, ante a ocorrência de coisa 

julgada material.Condeno os réus ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que desde já fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.INTIMO as partes desta decisão, via DJE.Transitada 

em julgado, arquive-se com os procedimentos de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 432508 Nr: 12303-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUPIRACI NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GONÇALVES MARTINS 

FILHO - OAB:12.304-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

AQUINO - OAB:236317/SP, HILTON SANTOS DA SILVA - OAB:MT 

11.794

 Vistos.

1. As partes requereram às fls. 239/241, a homologação de acordo, no 

entanto, a petição é assinada tão somente pelo patrono da parte 

exequente, estando ausente a assinatura do patrono do executado.

2. Intimo portanto, o executado, por meio de seu patrono, para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste o seu interesse na homologação do acordo de 

fls. 239/241.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 710988 Nr: 3994-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO BORGES LENZA, JANAINA 

BATISTA LENZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, LUCIANA M. HARDMAN DA SILVA - OAB:13.270, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, SAULO AUGUSTO C. R. 

BANDEIRA BASTOS - OAB:10525 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRCIELLY LAURA SANTANA 

DE SOUZA OJEDA - OAB:16.753-OAB/MT, TERTULIANO OJEDA 

TORRILHAS - OAB:16.752/MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 11/04/2018 às 

14h30min.4.INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 dias pedir 

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

CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. 5.Ressalto que cabe ao patrono das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato processual, nos 

termos do artigo 455 do CPC.À SECRETARIA determino:6.Decorrido o 

prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos.7.INTIME-SE, pessoalmente as partes para que compareçam à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 714184 Nr: 7362-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO DE SOUZA, JULITA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE EPIFANIA SEBBA, ABRÃO 

SEBBA, ARMINDO SEBBA FILHO, MARCO AURÉLIO SEBBA, DENIZE 

APARECIDA SEBBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13.802/MT, 

EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13802/MT, EMÍLIA 

APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:13287-E / MT, LUZIA E. DO 

NASCIMENTO - OAB:17.992/MT, MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a PARTE REQUERIDA para 

apresentar alegações finais escritas no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 765875 Nr: 18614-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ORIVALDO ORSI, NEUZA MARIA CAPOTE ORSI, 

VALDIR ANTONIO ORSI, REGINA CÉLIA FERREIRA ORSI, VALDINEY 

ALVES DA SILVA, ONÉSIMO BEZERRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO DA SERRA, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT

 Vistos.

1. Certifique-se quanto ao decurso do prazo da citação por edital tendo em 

vista a comprovação de publicação pela parte autora à fl. 318, bem como 

se houve apresentação de defesa em tempo hábil.

2. Após a certificação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

ofertar o seu parecer.

3. Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 781474 Nr: 35075-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSÉ DONATONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, JULIETA 

MARINHO PIRES CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:OAB/MT 13.460-B

 Vistos.

 Considerando a certidão do oficial de Justiça, DETERMINO que a parte ré 

seja intimada para manifestar se já está na posse do imóvel e se realmente 

é necessário o desentranhamento do mandado para o cumprimento, caso 

em que, deverá tomar as providencias necessárias para o seu 

cumprimento.

Comunico, neste ato, ao Comite de Acompanhameto de conflitos 

fundiários, através do Ten. Cel.PM Fernando, Comandante do 3º Batalhão 

da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 785514 Nr: 39378-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL, SUELY DE SOUZA 

BARBOSA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO DE TAL, MINEIRO DE TAL, ANTONIO 

DE TAL, CREUZA DE TAL, ADILSON DE TAL, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., GLEBA MAZARGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:9.391-B

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente, a parte autora para comprovar a publicação dos 

editais de citação, no prazo de 5 dias sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 487, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1022951 Nr: 33373-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA PERES BUCAIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

ALBINO DA SILVA DUQUE, JOCINIL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE PERES BUCAIR - OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10276/MT, WLADEMIR GALDINO DELGADO - 

OAB:9019/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, ofertar contestação ao pedido contraposto no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme determinado no item 3da decisão de fls. 482/485. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1022951 Nr: 33373-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA PERES BUCAIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

ALBINO DA SILVA DUQUE, JOCINIL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE PERES BUCAIR - OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10276/MT, WLADEMIR GALDINO DELGADO - 

OAB:9019/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado Proibitório e a 

Parte Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou 

providenciar os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) 

intimação(ões). Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 1149329 Nr: 31413-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RIBEIRO, DEMAIS POSSEIROS, JOÃO 

BATISTA DIAS, RONIER XAVIER DE MOURA, RONAN XAVIER DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - 

OAB:20.149-O, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LISIANE 

VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos, etc.

Em razão da alteração do cronograma de cursos pelo Tribunal de Justiça, 

esta magistrada ficará impossibilitada de realizar a audiência designada 

para o dia 09/11/2016 às 15h00, bem como a d. juíza substituta da Vara, 

em razão de choque de pautas de audiências.

Dessa forma, REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 

23/02/2017 às 15h00.

 Comunique-se IMEDIATAMENTE o oficial de justiça da redesignação do 

ato, solicitando a devolução do mandado independente de cumprimento.

Comunique-se, também, a Defensoria Pública e o Ministério Público da 

redesignação.

Certifique sobre o cumprimento do item 6 da decisão de fls. 87/88.

Cumpra-se conforme determinado à fl. 87/88.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1149329 Nr: 31413-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RIBEIRO, DEMAIS POSSEIROS, JOÃO 

BATISTA DIAS, RONIER XAVIER DE MOURA, RONAN XAVIER DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - 

OAB:20.149-O, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LISIANE 

VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Diante da convocação deste juízo para participar da Reunião da Comissão 

de Direito Agrário e Registro Público, conforme junto em anexo, e por esta 

razão redesigno a audiência de justificação para o dia 06/07/2016 às 

13h15min.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. Dê ciência ao Ministério Público 

e Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1156296 Nr: 34428-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARCELO BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 Vistos.

1. Considerando-se tratar de feito que envolve familiares, entendo 

necessária a realização de audiência de mediação, a fim de se buscar 

uma solução consensual para o presente feito.

2. Desta forma, nos termos do artigo 3º, §3º do CPC, determino a remessa 

dos autos à central de mediação, a fim de designar sessão para tentativa 

de solução consensual do presente efeito, buscando assim a pacificação 

do conflito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1268997 Nr: 27337-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL DO NASCIMENTO, MARLEI PADILHA, LAÉRCIO 

DOS SANTOS ABREU, POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA, MONICA DOS 
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SANTOS DE JESUS, DALMIRO SANTOS DE ABREU, LOTIVIA HEIN, 

JHAYCON DOS SANTOS, SILVANE DA MOTA, ALVINO TIMÓTEO DOS 

SANTOS, IVONE PEREIRA DA SILVA SANTOS, NAIR ANTÔNIA DA 

COSTA, ADRIANO CAETANO ALVES, EDEMILSON EVARISTO, ALZIRA DA 

SILVA ALVES RODRIGUES, ANTÔNIO BENTO RODRIGUES, RUDNEI 

RIBEIRO, CLEUZA DA SILVA, ADÃO ADORNE, EDEMAR BOERI, 

LINDINALVA DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAPOSO BRAGA, IZARIO BATISTA 

BRAGA, JOSEANE OLIVEIRA BRAGA, WEVERSON OLIVEIRA BRAGA, 

ANDERSON DE OLIVEIRA BRAGA, WUVERSON DE OLIVEIRA BRAGA, 

EXPEDITO PEREIRA LOPES SOBRINHO, EDERSON BRAGA PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, uma vez que as provas carreadas nos autos, aliadas às 

provas extraídas dos autos da ação possessória (cód. 386361) e dos 

autos da ação cautelar de atentado (cód. 885006) são suficientes para 

comprovar, em cognição sumária não exauriente, os requisitos do artigo 

561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos autores sobre os 12 Lotes do Projeto de 

Assentamento Renascer, localizado na Gleba Gama, município de Nova 

Guarita/MT. 1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) 

2. INTIME-SE e CITEM-SE os réus desta decisão e para, querendo, no 

prazo de 15 dias, apresentarem contestação, sob pena de revelia. 3. 

Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário e abra-se vista à 

parte autora para manifestação. 4. Retifique-se a autuação a fim de excluir 

o Sr. Izairo Batista Braga do polo passivo da ação. 5. Dê ciência ao 

Ministério Público desta decisão. 6. Apense-se aos autos de cod. 885006 

e 386361 que envolvem o mesmo imóvel. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 166631 Nr: 16340-74.2004.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR MARCIANO DE OLIVEIRA, ADALGISA RIBEIRO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA HENGER, NERINEI DOS 

SANTOS RIBEIRO, AUGUSTO M. DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO A. DE 

JESUS, MARCO ANTÔNIO DE LIMA, HÉLIO CAETANO MOREIRA, BENEDITO 

BARBOSA DA SILVA, TAMIS VIANA DA SILVA, ZENÃO ALVES DOS 

SANTOS, AFONSO KRUBISCOSKI, EDILAINE APARECIDA DA SILVA, JARI 

JORGE DA SILVA, GERALDO DIAS NUNES, HELAINE MARIA HERGER, 

RAIMUNDO DE RIBAMAR, DINA MARIADOS SANTOS ALMEIDA, EDGAR R. 

DOS SANTOS, VANDO JOÃO NOGUEIRA, EDCARLO JOÃO NOGUEIRA, 

CLEUZENICE DE O. NETO, ILDA RODRIGUES DE LIMA A. DE SOUZA, 

JACINTO NETO DO NASCIMENTO, JOAQUIM A. DE OLIVEIRA, JOÃO RITA 

PEDROSO DE AMORIM, MANOEL PEDROSO DE AMORIM, JERÔNIMO 

VENERO DA SILVA, LUÍS MÁRIO TAQUES DA SILVA, SÉRGIO BORGES 

DA SILVA, DJALMA PEREIRA PEDRO, MARCOS DA CRUZ MACEDO, 

RAMIRO DIAS DE QUEIROZ, SALETE ERENI SCHUK, CELSO CARDOSO 

FIGUEIREDO, CLAUDINES SABINO, Réus Inominados Citados por Edital, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CÓRREGO 

CINCO LANCES, EVAELCIO RODRIGUES BETIN, HÉLIO CAETANO 

MOREIRA, JOSÉ BENEDITO ALVES, EDSON ISMÉRIO DOS SANTOS, 

MARCO ANTONIO DE LIMA, MARIA DA GLORIA COSTA ARRUDA, 

TEOMIZA DA COSTA ARRUDA, OLDEMAR SATÉLITE, JOSÉ AUGUSTO 

SANTOS, MARCIO DA CRUZ MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO JORGE DE 

OLIVEIRA - OAB:8590-MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, Hernandes 

Gonçalves de Lima - OAB:11806/MT, JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5.674/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA - OAB:7189

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO as partes, para, nos termos 

do item 4 da decisão de fls. 397/402, depositem o valor integral fixado pelo 

perito em R$ 3.250,00, no prazo de 05 (cinco) dias, se concordes, ou, no 

mesmo prazo, manifestem sua eventual discordância. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 356771 Nr: 26603-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISIO DE SOUZA ANDRADE, MARIA CARVALHO DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PAGANI, ERONDINA GARCIA 

PAGANI, ADERSON BARBOSA VIEIRA, MIGUEL GOMES, JOSÉ 

FRANCISCO GOMES, NORIVAL CALISTROLEFE, JOÃO BATISTA DE 

SOUZA, JESULINO RODRIGUES DA CRUZ, ADOLFO VELOZIM, ANTONIO 

CEZAR DOS SANTOS, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4146-A/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, LUIZ CARLOS PAGANI JUNIOR - OAB:102277/SP

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte autora 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre o (s) 

pedido(s) e documento(s) de fls. 216/217, bem como as folhas 219/223. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 358166 Nr: 28656-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMIR VIZENTIN, NILZA DE ALMEIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIO FERNANDES HOFFMANN, OUTROS 

TERCEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito e, por conseguinte, revogo a liminar deferida. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários 

advocatícios, pois não houve contestação.Dê ciência ao Ministério Público 

e, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os procedimentos 

de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 402887 Nr: 35506-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MIRTES RAMOS DE AMORIM, SUELY 

BALBINA DE AMORIM CUNHA, PERONEO FLAURO DA CUNHA, CLARO 

RODRIGUES DE AMORIM, WILCE SEGOVIA DE AMORIM, DALMA 

EMANNOELA DE AMORIM VASCONCELOS, THIAGO MATEUS OLIVEIRA E 

SILVA, CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO, VALDETE RODRIGUES DE 

AMORIM SILVA, LUIZ CANDIDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, LUIS 

BENTO DE AMORIM, MARIA BENTA DE AMORIM, ERMIRA SOARES DE 

FARIA AMORIM, DANIELA CRISTINA FARIA DE AMORIM, DANILO JOSE 

FARIA DE AMORIM, IZABEL INACIA DE AMORIM CRUZ, VALDEMAR 

FERNANDO DA CRUZ, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM PEDROSO, 

FRANCISCA RODRIGUES DE AMORIM, MARIO ANTONIO RODRIGUES DE 

AMORIM, ANACY MARIA PEREIRA AMORIM, JUREMA RODRIGUES DE 

AMORIM, EDEMAR DA COSTA MONTEIRO, LAURA DENISE RODRIGUES DE 

AMORIM, EDMARE KARINE SANTOS DE AMORIM NARDES, ELVIS NARDES 

DA ROSA, KARIN PATRICIA NASCIMENTO AMORIM, ERICA SILMARA DOS 

SANTOS AMORIM, GRACIELA HUGUENEY SIQUEIRA, ARICYA HUGUENEY 

DE AMORIM, MARIMIR CRISTIANE RODRIGUES DE AMORIM, CLAUDIO 

AZEVEDO BATISTA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LUCAS DA SILVA, BENEDITO MARIANO 

DOS SANTOS, PAULO LUCAS DA SILVA, HERCÍLIA DA SILV STERSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON BENEDITO DA SILVA - 

OAB:11.450/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

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

FUNDIÁRIO - OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - 

OAB:DEFENSORA PUBL.

 Vistos.

Entendo prejudicado o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls. 

1.018/1.019, em razão do Ofício nº 2348/2017/DGPS/SMASDH/2017, 

encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano de Cuiabá, informando que acompanhou o 

cumprimento da ordem de reintegração de posse.

Aguarde-se a juntada de certidão do oficial de justiça do cumprimento da 

decisão, para dar efetivo prosseguimento ao feito, devendo o gestor 

certificar se já transcorreu o prazo para o oficial de justiça devolver o 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 722548 Nr: 18090-67.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA GASPERIN ANDRADE - 

OAB:6849-B, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - 

OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15.302/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de fls. 

231/232. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 938717 Nr: 54003-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/MT, EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA - OAB:17953-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE FRANCO MORAES 

- OAB:19816/O, JOÃO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:3112/O

 Assiste razão à parte ré, pois a modificação dos pedidos formulados pela 

parte autora e a concordância da parte ré, afastam a competência desta 

vara, que atualmente é regida pela Resolução 11/2017/TP.A referida 

resolução atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário apenas a 

competência para Processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do 

local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que 

lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos 

possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, 

excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados 

em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados, bem 

como cartas precatórias cíveis de sua competência.Ocorre que os 

presentes autos versam sobre ação de caráter indenizatório pelo que é o 

caso de redistribuição a uma das varas cíveis desta comarca.Com relação 

ao pedido de extinção em razão da ocorrência de coisa julgada, e demais 

requerimentos formulados pela parte ré, estes deverão ser analisados 

pelo juízo competente, após a redistribuição.Desta forma, nos termos do 

artigo 64, §2º do CPC, declaro-me incompetente para julgar o presente 

feito, e determino a sua remessa para redistribuição a uma das varas 

cíveis desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078410 Nr: 478-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO BORGES ARAGÃO, 

ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO 

EXPEDITO, CLAUDINEI SALVADOR, IVANIR DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERREIRA ANDARDE - 

OAB:20463/O, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - OAB:17.293/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11.701, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:6.296/MS, RUSSEL 

ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:9296/MS

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1125611 Nr: 21163-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBP, LEIDINÉIA KÁTIA BOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12.487-B/MT

 Vistos.

1. Considerando-se tratar de feito que envolve familiares, entendo 

necessária a realização de audiência de mediação, a fim de se buscar 

uma solução consensual para o presente feito.

2. Desta forma, nos termos do artigo 3º, §3º do CPC, determino a remessa 

dos autos à central de mediação, a fim de designar sessão para tentativa 

de solução consensual do presente efeito, buscando assim a pacificação 

do conflito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1208355 Nr: 7872-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA ALBANO S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA GLEBA QUATRO AGUAS, SADI LUIZ SEHEN, CLODINEI 

CATELLER, DIMAS TIAGO, JOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA CALISTO, SANDRA MARIA DA SILVA, ADENAUER CONRAD, 

ROSANGELA GRISA DA SILVA, ORIDES ALVES LESSE, ADENILSON 

SANTOS DE OLIVEIRA, JOEBIS TEIXEIERA DE ASSIS, GENECI RODRIGUES 

GRISA, ADÃO JOSÉ DA SILVA, JOSÉ CARLOS FROEHLICH, FRANCISCO 

RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ADENILSON SANTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:167.860/SP, CRISTINA MARIA SIMÕES DUARTE - 

OAB:124.996/SP, DENISE DE FÁTIMA CANTIERI - OAB:151.842/SP, 

DONALDISON MARTINS DE ALMEIDA - OAB:83.801/MG, GEOVANI 

MENDONÇA DE FREITAS - OAB:46.304-MG, JOSÉ FERNANDES PEREIRA 

- OAB:66.449/SP, JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2337 - B, 

MARCELO FRANÇA - OAB:240.500/SP, MARISA MARIA MENDES DE 

OLIVEIRA - OAB:69.629/SP, ROBERTO CÉSAR GONÇALVES - 

OAB:232.845/SP, WILSON VEIGA ALVES - OAB:170.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:3.574/RO, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, LENILDO 

NUNES PEREIRA - OAB:3.538/RO, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

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

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 
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nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA para realização de Constatação, e tem o 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para providenciar o recolhimento das custas, 

bem como, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva 

distribuição ( art. 1.210, §§ 1º e 2º, CNGC). Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003977-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO TORTORELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALENCAR BEZERRA E OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003977-81.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO DORILEO TORTORELLI RÉU: 

FERNANDO ALENCAR BEZERRA E OUTROS Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse proposta por NAIR MARTINS DE ARAÚJO, 

representada por JOÃO DORILEO TORTORELLI, requerendo reintegração 

de posse sobre uma área de 55,00 hectares. Chamo o feito à ordem, haja 

vista que ao decidir os autos em apenso, não verifiquei a existência desse 

processo na forma de associado, no PJE, razão pela qual foi necessário a 

reanálise dos autos em conjunto para evitar decisões contraditórias. Pois 

bem, ao reavaliar o presente feito, verifiquei uma questão de ordem 

importante que havia passado despercebido, eis que este juízo determinou 

que a parte autora regularizasse a sua representação e comprovasse a 

sua condição de inventariante e, compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não o fez, uma vez que na cópia da decisão de Id. 6065064; 

o pedido de habilitação de João Dorileo Tortorelli como inventariante foi 

indeferido pois o plano de partilha já havia sido homologado. Assim, 

considerando que a partir da partilha já foi homologada, não há mais que 

se falar em Espólio, mas sim os quinhões para cada herdeiro, estando o 

presente feito está com grave defeito de representação. Desta forma, nos 

termos do artigo 313, I do CPC, suspendo o presente feito, pelo prazo de 

15 dias, para que a parte autora regularize a representação processual, 

inclusive trazendo aos autos o plano de partilha a fim de se verificar a qual 

herdeiro coube a área em litígio, sob pena de extinção. Oficie-se ao Comitê 

de Conflitos Fundiários acerca da suspensão do feito, inclusive da liminar 

deferida. Com relação aos embargos de declaração, opostos por Espólio 

de Maria Efigênia da Costa Monteiro, determino que primeiramente, 

certifique-se quanto a sua tempestividade. Se tempestivos, intime-se a 

parte contrária, para querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º do CPC, e posteriormente o Ministério Público 

para ofertar o seu parecer. Retifique-se a autuação a fim de constar como 

parte o Espólio de Nair Martins de Araújo, vez que João Dorileo Tortorelli 

se apresenta como representante, mas no sistema PJE, está figurando 

como parte. Após, retornem os autos conclusos. Cuiabá, 19 de dezembro 

de 2017. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR)

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR)

Espólio de João Santin (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO DE SOUZA (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO)

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041 AUTOR: ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPÓLIO 

DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA ANGELA SANTIN RÉU: GERALDO SAVIO 

SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, CORONEL 

FERNADES E OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, 

DARI CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON HUMBERTO 

BATISTA ARAÚJO Vistos. A parte autora informou na manifestação de Id. 

11141244, que a liminar foi devidamente cumprida, no entanto, há rumores 

e ameaças de nova invasão na área objeto do litígio. Decido. Com 

fundamento no Poder Geral de Cautela, bem como considerando as 

informações trazidas pela parte autora de rumores de mobilização para 

uma nova invasão, intimo via DJE, os requeridos, bem como todos os que 

na qualidade de terceiro requereram sua habilitação nos autos que se 

abstenham de praticar qualquer ato contrário à decisão liminar já 

concedida nestes autos, sob pena de configurar ato atentatório à 

dignidade da justiça, bem como aplicação de multa diária no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006373-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR ZEFERINO RODRIGUES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO PACHECO DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA INGRID PACHECO DA COSTA OAB - MT19822/O (ADVOGADO)

ANDREI SIQUEIRA SANTOS OAB - MT0017698A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006373-31.2017.8.11.0041 AUTOR: GASPAR ZEFERINO RODRIGUES 

COSTA RÉU: VICTOR HUGO PACHECO DA COSTA Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por GASPAR 

ZEFERINO RODRIGUES COSTA, em desfavor inicialmente de “VITOR 

HUGO” posteriormente identificado como VICTOR HUGO PACHECO DA 

COSTA, visando à proteção possessória de um imóvel denominado 

“Estância Reino Encantado”, com 4,3548 hectares, nesta comarca da 

capital. Afirma a parte autora que é possuidor da área desde 1.980, e que 

sempre manteve um casal para cuidar da propriedade, e que em 14 de 

Julho de 2016, o requerido conhecido como “Vitor Hugo”, teria retirado o 

caseiro à força e que teria colocado outra pessoa para morar no imóvel. 

Alega a parte autora ainda, que teria confeccionado Boletim de 

Ocorrências, e representação criminal, e marcado audiência de 

conciliação para o dia 11 de Outubro de 2016, sendo que a parte ré, não 

teria comparecido. Com a inicial vieram os documentos de Id. 5027815; 

5027838; 5027873; 5027885; 5027901; 5027901; 5027913; 5027958; 

5027972; 5028004; 5028025. Conforme Id. 5081426, foi designada 

audiência de justificação, e determinada a citação do réu, para que 

pudesse comparecer à audiência. Conforme Id. 5530945, o réu não foi 

encontrado, sendo que foi certificado que o imóvel encontra-se atualmente 

abandonado. Conforme Id. 5565582; 5565602; 5565606; 5565607; 

5565609; 5565613 e 5565614, foi realizada a audiência de justificação, em 

que foram ouvidas duas testemunhas. O réu contestou a ação conforme 
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Id. 9303905, em que suscitou preliminar de nulidade e ausência de citação 

para comparecer à audiência de justificação. Requereu a designação de 

nova data de audiência de justificação, ante a ausência de citação para 

comparecer ao ato originalmente designado. O autor ofertou sua 

impugnação conforme Id. 10057884. O réu formulou pedido de 

reconsideração conforme Ir. 10498768, para suspensão temporária do 

cumprimento da liminar a fim de evitar prejuízos à parte ré. O autor 

impugnou o pedido conforme manifestação de Id. 10503518. Na decisão 

de Id. 10588688, foi declarada a nulidade da audiência de justificação pela 

ausência de intimação do réu, e designada nova audiência sendo o réu 

intimado para comparecer. A audiência de justificação foi realizada 

conforme termos lançados sob Id. 11123328; e depoimentos de Id. 

11123356 a 11123873. Os autos permaneceram conclusos para análise 

da liminar. DECIDO. A legislação Civil Brasileira tutelou a proteção ao 

possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração na posse da 

propriedade, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho (art. 

560 do CPC), desde que atenda aos requisitos dispostos no artigo 561 do 

Código de Processo Civil/2015: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a 

sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Pois 

bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse 

da parte autora sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada 

através dos documentos colacionados com a inicial, bem como na 

audiência de justificação. A testemunha Elisandro da Silva, afirmou que 

entregou materiais de construção utilizados para edificar a residência, há 

aproximadamente três anos. Que por vezes foi recebido pelo autor outra 

vezes pela esposa da parte autora e ainda um funcionário, tendo sido 

realizada diversas entregas. Que a área era cercada, com porteira de 

entrada, que havia uma pequena casa construída e uma outra casa 

estava sendo edificada, por isso a entrega de materiais. Que chegava à 

área por meio da rua que passava ao lado do loteamento Alice NovackI. A 

testemunha Maycon Maia Almeida, afirmou que realizou limpezas na área, 

sendo ex-funcionário do autor, que morava na área, que terminou as 

cercas. Que Gaspar comprou o padrão de energia do imóvel. Que após o 

nascimento de seu filho, o réu compareceu ao local, afirmando que era 

dono do imóvel. Que Vitor retornou ao local algum tempo depois afirmando 

que deveria sair do imóvel, pois se intitulava dono do imóvel. Esclareceu 

que o réu esteve com a Polícia Militar na área, e que mais outras vezes 

compareceu ao local, até que pela última vez, compareceu ao local com 

um caminhão e ordenou que saísse do local e em razão do medo de sua 

esposa, achou por bem, desocupar o imóvel. Com relação a turbação, 

também restou demonstrado que esta ocorreu, conforme Boletim de 

Ocorrências, conforme Id. 5027913, bem como o depoimento da 

testemunha Maycon Maia Almeida, que relatou o comparecimento de Vitor 

no imóvel até sua completa expulsão. Ressalto, por fim, que para o 

deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente 

e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente 

caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse 

sentido, tem decidido à jurisprudência pátria: “POSSESSÓRIA – LIMINAR – 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – 1. O poder discricionário do Juiz, que lhe permite 

a concessão de liminar em ação possessória, é amplo, permitindo-lhe 

formar seu convencimento por meio de quaisquer provas, sem vincular-se 

a prévia justificação, cuja realização depende apenas de seu prudente 

arbítrio. 2. Tratando-se de ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia 

da data da turbação ou do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e 

do CPC, é cabível a concessão de liminar de manutenção ou reintegração 

na posse do imóvel, em decisão devidamente fundamentada. (TRF 4ª R. – 

AI 89.04.16650-0 – PR – 1ª T. – Rel. Juiz Hadad Viana – DJU 23.10.1991). 

grifei. POSSESSORIA – CONCESSÃO DE LIMINAR – Para a concessão de 

liminar em possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o intimo 

convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio. A 

justificação previa nas possessórias é de cognição incompleta. O juiz não 

entra no mérito da pretensão, senão para deferir ou indeferir o pedido 

liminar no inicio da lide”. (TACRJ – AI 1263/91 – (Reg. 78) – Cód. 

91.002.01263 – 4ª C. – Rel. Juiz Mariana Pereira Nunes – J. 07.02.1991) 

(Ementário TACRJ 10/91 – Ementa 33716) grifei. Com essas 

considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são 

suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o 

cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR a fim de DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte 

autora no imóvel denominado Estância Bom Retiro, com 4,385 Hectares, 

conforme memorial descritivo e documentos juntados sob Id. 5028004 e 

5027972 nesta comarca de Cuiabá Concedo à ré o prazo de 15 (quinze) 

para saída pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, 

inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 1 – 

INTIMO as partes, da presente decisão. 2 – Decorrido o prazo de 15 dias, 

o que deverá ser certificado nos autos, expeça-se mandado de 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com ordem de arrombamento e requisição de 

auxílio da força policial. SANEAMENTO Havendo preliminares suscitadas 

pelo réu, passo à sua análise, nos termos do artigo 357, I do CPC. DO 

PEDIDO DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL O réu pugnou pela intervenção 

ministerial, alegando haver falsidade de documentos. Acerca das 

possibilidades de intervenção do Ministério Público dispõe o CPC: Art. 178. 

O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir 

como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na 

Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público 

ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra 

rural ou urbana. No caso dos autos, não há motivo para intervenção 

ministerial, vez que ante a ausência de demonstração de qualquer das 

hipóteses acima delineadas. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

intervenção ministerial, requerido pelos réus na contestação. PRELIMINAR 

DE CARÊNCIA DA AÇÃO O réu suscitou preliminar de carência da ação, 

sob o fundamento que a parte autora jamais exerceu a posse sobre o 

imóvel. Ocorre que, apesar de suscitada em sede de preliminar, tal 

alegação se confunde com o mérito, e não se trata efetivamente de 

questão a ser analisada antes do mérito, tal como determina o caput do 

artigo 337 do CPC: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, 

alegar: No caso dos autos, pretende a parte analisar o mérito, qual seja 

declarar a inexistência de posse da autora, em sede de preliminar, o que é 

inadequado, pois a posse é o cerne da questão, pelo que REJEITO tal 

preliminar. SANEAMENTO Não havendo questões preliminares, passo ao 

saneamento do feito, nos termos do artigo 357, II do CPC. 1. Como se trata 

de oposição à ação possessória e posse é fato, bem como o ônus de 

comprová-la recai sobre o autor, fixo os pontos controvertidos sobre os 

quais incidirão a prova: b) a origem da POSSE do demandante sobre o 

imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; c) se esta POSSE era 

pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho; d) quando e de que 

forma se deu a suposta ameaça a posse e/ou turbação/esbulho alegado. 

e) a existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; 2. Para 

elucidar os pontos controvertidos acima, defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimentos pessoais. 3. Designo audiência de instrução 

para o dia 23/04/2018 às 14h30min. 4. INTIME-SE as partes, para no prazo 

de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o 

art. 357, §1º do CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, 

depositarem o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das 

testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC. 5. Ressalto que cabe ao 

patrono das partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato 

processual, nos termos do artigo 455 do CPC. À SECRETARIA determino: 

6. Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os 

autos conclusos. 7. INTIME-SE, pessoalmente a autora e réus para que 

compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Cuiabá, 19 de dezembro de 

2017. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004577-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR OAB - SP214294 (ADVOGADO)

ELCIO MACHADO DA SILVA OAB - SP109055 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO)
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ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004577-05.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE 

ANDRADE NETO, FERNANDA MARIA AMENDOLA JUNQUEIRA DE 

ANDRADE RÉU: PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS Vistos. Trata-se de ação 

de reintegração de posse proposta por JOSÉ BRAULIO JUNQUEIRA DE 

ANDRADE NETO contra PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS, tendo por objeto 

a imóvel a Fazenda Pau D’Alho, composta de 3 áreas, sendo uma de 3.000 

hectares, a segunda com 2.500 hectares e uma de 500 hectares, todas 

localizadas no munícipio de Cotriguaçu. Afirma a parte autora ser 

possuidora da área desde o ano de 2003, quando a adquiriu, conforme 

contrato de compra e venda, e que nela exerce atividade de agricultura e 

pecuária, sendo propriedade produtiva. Relata que em 11 de dezembro de 

2016, os teve conhecimento de que um grupo de invasores invadiu de 

forma violenta e clandestina parte da área e ali permaneceram. Que não 

conseguiu identificar os requeridos, mas que eles estão ocupando área 

destinada parte a manejo florestal e outra parte a reserva legal, que 

possui proibição de derrubada. Os autos foram distribuídos inicialmente 

perante a comarca de Cotriguaçu. Com a inicial vieram os documentos de 

Id. 4890439 a 489056. Na decisão de Id. 4890461, o magistrado que 

presidia o feito, declinou da competência para esta vara especializada, por 

se tratar de conflito coletivo fundiário. O Ministério Público ofertou parecer 

conforme Id. 4935192, pugnando pela intimação da parte autora para 

juntar documentos que evidenciavam o exercício da posse e cumprimento 

da função social da propriedade. Foi acolhido o parecer ministerial, 

conforme decisão de Id. 4949322, e a parte intimada a juntar os 

documentos requisitados pelo ilustre parquet. A parte autora 

manifestou-se conforme Id. 5591668, juntando autos notas fiscais e 

autorização de exploração relativas ao manejo florestal, CCIR, certidões 

de domínio do imóvel, certidão negativa perante o IBAMA e de ITR, 

memorial de exploração e relatório de movimentação pera a Secretaria de 

Meio Ambiente de Mato Grosso. Tais documentos estão relacionados 

conforme Id. 5591670 a 5766510. A parte autora informou que não faz 

parte do pedido de proteção possessória, o equivalente a 

1.068,5253hectares, decorrente da matrícula 73.008 (área de 3.000 

hectares), pois vendeu a Wilson Antonio Nodari. Afirmou que pretende 

portanto a proteção possessória da área abrangida de 2.500,00 hectares 

da matrícula 72.601 – Fazenda Langaro, 500 hectares da matrícula 72.603 

– Fazenda Melania e 1.961,3226 hectares remanescentes da Matrícula 

73.008 – todas registradas no 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. A 

fim de delimitar a área fracionada, juntou Memorial descritivo informando a 

venda a Wilson, conforme Id. 5877635. O Ministério Público ofertou 

parecer conforme Id. 5888035, opinando pelo deferimento da liminar em 

favor da parte autora. Foi determinada a realização de audiência de 

justificação, conforme id. 6810303, na comarca de Cotriguaçu, em 

especial pela quantidade de matrículas de áreas, com nomes diferentes, a 

fim de se apurar se trata-se de apenas uma área, com mais de uma 

matrícula, ou são efetivamente áreas distintas. Foi determinado ainda que 

a parte autora desse ampla publicidade ao conflito e citasse os réus para 

comparecer à audiência onde poderiam intervir desde que por advogado. 

A parte autora realizou a citação por edital e comprovou a ampla 

publicidade, conforme documentos de Id. 8698480 a 8699696, 9206261. O 

oficial de justiça do juízo deprecado, conforme Id. 9942728 certificou que 

não conseguiu intimar os requeridos para realização da audiência de 

justificação. A parte autora juntou o CAR da área, conforme Id. 10168188, 

informando que se refere a todas as matrículas que são exploradas como 

se fossem apenas uma, a Fazenda Pau D’Alho. Juntou ainda novas notas 

fiscais de transferência e compra e venda de animais, para a Fazenda 

Pau D’Alho, conforme Id. 10168228. Foi juntado aos autos termo de 

audiência de justificação conforme Id. 10248961, pelo juízo deprecado, 

que contou com a presença do Ministério Público, do autor, e ausência dos 

requeridos. Clovis Rebesquini requereu na petição de Id. 10248961, sua 

intervenção na qualidade de assistente por ter vendido o imóvel ao autor, 

que ainda não havia lhe pago a integralidade do contrato, juntando 

procuração de Id. 10248961 – Pág. 9 e contrato conforme Id. 10248961. 

Depoimentos em vídeo juntados conforme Id. 10788998 a 10796672. 

Parecer Ministerial opinando pelo deferimento da liminar sobre a área de 

2.618,3824 referente apenas à Fazenda Pau D’Alho e não às áreas que 

possuem matrículas como Fazenda Melania e Fazenda Langaro. Os réus 

Haiton Valadares, Paulo Cezar Reis, Ricardo Machado de Aguiar, Cassia 

da Silva Perereira, Gilberto Costa Filho, Ângelo Becalle, Jaldenir Correa do 

Nascimento, Saéte Miguel de Souza, Geremias Pereira, Pedro Pereira Filho 

e Roberto Carlos Teles Duarte, ofertaram contestação conforme Id. 

11053997. Os autos vieram conclusos. Decido. Trata-se de conflito 

possessório rural coletivo onde os autores requerem liminar de 

reintegração de posse sobre imóvel Fazenda Pau D’Alho, composta de 3 

áreas, sendo uma de 3.000 hectares, a segunda com 2.500 hectares e 

uma de 500 hectares, todas localizadas no munícipio de Cotriguaçu. Pois 

bem, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos legais para a 

análise da pretensão possessória pretendida, nos termos do artigo 561 do 

Código de Processo Civil: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Quando se fala em conflito coletivo rural possessório, somam-se aos 

requisitos acima, a demonstração do exercício da posse qualificada, ou 

seja, a que atende às exigências constitucionais que dizem respeito ao 

cumprimento da função social da propriedade previsto no art. 186, I a IV 

da CF, que se verifica, em regra, pela produtividade; utilização adequada 

dos recursos naturais e preservação do meio-ambiente; observância de 

normas trabalhistas e exploração conducente ao bem-estar de 

proprietários e trabalhadores. Vale ressaltar que a posse a ser protegida 

pelas ações possessórias é a posse contemporânea ao alegado esbulho 

e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida 

forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o 

efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho 

possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse 

mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse sentido preleciona o prof. Nelson 

Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação de força espoliativa é o remédio 

utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter 

corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao 

tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se 

constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou 

os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: CPC 926 a 

931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui não se está falando em posse 

decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta 

ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que: “(...) A posse 

será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a 

necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor 

merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere 

destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação 

jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação 

se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se 

coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica 

acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito 

ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e 

fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e 

acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer 

demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a 

uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com 

relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) 

Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor: § 2o 

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. No caso em questão, o 

exercício da posse justa e de boa fé, bem como contemporânea, restou 

ampla e documentalmente comprovadas pela parte autora conforme se 

demonstrará a seguir. Antes de analisarmos os depoimentos, é 

necessário esclarecer que o autor, de forma diligente promoveu a ampla 

publicidade do conflito, 8699706 a 8699696, e os réus já começaram a 

manifestar-se nos autos conforme Id. 11053977, o que afasta qualquer 

nulidade acerca da audiência de justificação que os réus não 

compareceram. Em audiência, a testemunha Elcio Roberto Wagner, afirmou 

que conhece a Fazenda Pau D’Alho, e que sabe que houve uma invasão 

na área, que José Braulio detinha a posse sobre a área, que a área 

pertencia a Rebesquini, anteriormente e que foi vendida ao autor. Que 

havia exploração de manejo na área da Fazenda Pau D’Alho, e que era 

uma área grande, que trabalha na fazenda vizinha, que parte da 

exploração de manejo, foi realizada por terceira pessoa. Que a estrada da 

Fazenda Pau D’Alho foi fechada pelos requeridos, com a derrubada de 

árvores sobre a estrada. Que os requeridos não ficam constantemente na 

área, até mesmo por serem pequenos barracos. A testemunha Lenoir 
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Gianchini, que prestava serviços na área em 2014, que a área estava em 

posse de José Braulio para quem prestava serviços na fazenda, onde há 

uma parte de manejo florestal, e que foi invadida no final do ano de 2016. 

Que a área permanece invadida, e que o caseiro foi ameaçado no 

momento da invasão, que a empresa da testemunha comprou madeira da 

área do autor, oriunda do manejo. Que os requeridos, trancaram duas 

estradas, com a derrubada de árvores sobre as linhas 28 e 32, que 

inclusive a linha 28 ligava Colniza a Cotriguaçu. Que a testemunha foi 

informada, por meio de recado que não era mais para passar pela área, 

que o caseiro da fazenda foi expulso, por três invasores. Somado aos 

depoimentos das testemunhas na audiência de justificação, os 

documentos juntados pela parte autora, demonstram a posse sobre toda a 

área, ao contrário do que afirma o membro do Ministério Público que 

afirmou ter sido demonstrado exercício sobre apenas uma das áreas. Dos 

documentos juntados, destaco os a seguir relacionados: a) Licença 

Ambiental Única – LAU – ID. 5591982; b) AUTEX – ID. 5591982 – Pg. 3; c) 

Renovação AUTEX – ID. 5591982 – Pg. 5; d) Cadastro Consumidores de 

Produtos Florestais – ID. 5591984; e) Extrato Movimento SEMA de Id. 

5592006; Além disso, o quadro de exploração das três áreas, conforme 

Id. 5592005, onde ficou claro o exercício da posse sobre os três imóveis, 

com a demonstração do manejo sobre a área líquida de cada área. 

Portanto, a autora demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, 

além de atender à função social, estarem no pleno exercício da posse 

sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal 

como descrito no artigo 1.196 do Código Civil: Art. 1.196. Considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade. Do esbulho e data de ocorrência 

Superada a demonstração da posse, passo à análise do alegado esbulho 

possessório sofrido pelos requerente e, nesse aspecto, verifico que a 

robusta documentação juntada aos autos comprovam a sua ocorrência, 

bem como os relatos em audiência de justificação, que demonstram 

inclusive o fechamento das linhas 28 e 32, pelos requeridos, com a 

derrubada de árvores sobre a estrada. O esbulho, sabe-se, sempre 

guarda razão com a perda integral da posse, entrando nos pormenores 

desta faculdade, poderia ser conceituado como o ato pelo qual o 

possuidor é despojado injustamente do que se encontrava em sua posse, 

essa retirada poderá ser efetuada por violência, clandestinidade, abuso 

de confiança ou na forma pacífica que é resultado de embaraços 

econômicos, compromissários ou contratuais. No caso dos autos, as 

testemunhas foram uníssonas em afirmar que a área foi ocupada, e que 

era produtiva para atividade de manejo florestal, e que havia exploração 

de outras atividades rurais além do manejo, no restante da Fazenda Pau 

D’Alho. Desta forma, ocorreu a perda da posse pela autora, ou seja, o 

imóvel saiu parcialmente do âmbito de disponibilidade do outrora possuidor 

por atos claros de violência praticados pelos réus, o que caracteriza de 

fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade do autor realizar 

os exercícios tutelados pela posse. Com relação aos réus, estes não 

estão identificados, ao menos até o momento, como nenhum movimento 

social. DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE Requereu Clovis 

Rebesquini sua habilitação como assistente da parte autora, por este estar 

inadimplente com relação ao contrato de compromisso de compra e venda. 

Ocorre que, tal discussão não cabe nestes autos, de cunho possessório, 

bem como o pretenso assistente não exercia a posse sobre o bem, por ter 

sido repassada ao autor quando da celebração do contrato. Eventual 

inadimplência deverá ser discutida em ação própria, e não nestes autos 

que não guardam nenhuma conexão com a matéria de domínio sobre o 

bem. Desta forma, INDEFIRO o pedido de assistência em favor da parte 

autora, por pretender o assistente trazer aos autos discussão contratual 

para demanda possessória, o que não se admite. DISPOSITIVO Diante de 

tudo o que foi acima exposto, não havendo fundamento que 

consubstancie a pretensão dos requeridos e diante da demonstração 

sumária, não exauriente, do cumprimento da função social da propriedade, 

esta analisada também sobre o aspecto de cumprimento da legislação 

ambiental e dos requisitos do artigo 561 do CPC, bem como o perigo 

imediato de perdas irreversíveis e risco de dano à saúde dos próprios 

réus, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE do requerente JOSÉ BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE sobre 

a área a Fazenda Pau D’Alho, composta de 3 áreas, sendo 2.500,00 

hectares da matrícula 72.601 – Fazenda Langaro, 500 hectares da 

matrícula 72.603 – Fazenda Melania e 1.961,3226 hectares 

remanescentes da Matrícula 73.008 – todas registradas no 6º Serviço 

Notarial e Registral de Cuiabá 1 – Expeça-se MANDADO DE 

REINTEGRAÇÃO das requerentes na posse do imóvel e intimação dos 

réus desta decisão encaminhando-se por carta precatória para 

cumprimento. a- O mandado deverá ser encaminhado por carta precatória 

à Comarca de Cláudia/MT, ressaltando-se que o seu cumprimento deverá 

se dar através do COMITE ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se de conflito possessório 

coletivo, a merecer atenção especial, nos termos do que determina o 

Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que deverá providenciar o 

estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o cumprimento da liminar 

dentro de 45. b - Consigne-se no mandado a necessidade de 

“observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional 

para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de 

posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às 

normas constitucionais, essencialmente as que expressam os 

fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria 

deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. c - 

DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE 

DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado 

aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais. Ressalte-se que, 

nos termos do referido manual: “A corporação responsável pelo 

cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e 

busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da 

medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de 

pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, 

adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.” 1. OFICIE-SE ao 

COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS encaminhando cópia do 

mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser 

acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à 

identificação da área e de onde encontram-se os réus. 2. CITEM-SE os 

réus e aqueles que forem encontrados no imóvel para, querendo, 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 564, 

do Código de Processo Civil e INTIME-OS da presente decisão, devendo o 

oficial de justiça intimar a Associação dos Pequenos Produtores Rurais 

Flor do Cacau. 3. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar 

de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas 

economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, 

do CPC. 4. Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2017. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DE 

FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – 

Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, ampliada e atualizada. Editora: 

JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024882-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES DA SILVA OAB - 824.130.961-91 

(REPRESENTANTE)

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MANCO DE OLIVEIRA (RÉU)

JUSCILEY GOMES DOS SANTOS (RÉU)

ANTONIO CARLOS DA SILVA (RÉU)

ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO (RÉU)

DHIEGO HENRIQUE BARRETO (RÉU)

ELIANE DA SILVA NEVES (RÉU)

LUCIANA SOUZA SANTOS (RÉU)

DONIZETE MARTINEL SPINDOLA (RÉU)

ELZA DA SILVA NEVES (RÉU)

ODIRLEI DA SILVA NEVES (RÉU)

CLEBERSON DE SOUZA CEDRO (RÉU)

ROSALIA RIBEIRO TELES (RÉU)

ROBSMAR DA SILVA NEVES (RÉU)

CASSIUS CLAY DO NASCIMENTO (RÉU)

CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (RÉU)

ERIKA P. FERREIRA (RÉU)

CLEMENCIO VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

JOELIO SILVA DESIDERIO (RÉU)

WESLEI DA SILVA NEVES (RÉU)

Outros Interessados:

GESO LIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ALMIR BATISTA COSTA (TESTEMUNHA)
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WILMAR BATISTA DOS PASSOS (TESTEMUNHA)

CLAUDIO ADÃO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE ANDRE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

EGIDIO FRANCELINO FILHO (TESTEMUNHA)

DIEGO FERNANDES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1024882-10.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA LUIZA DA SILVA 

FERNANDES REPRESENTANTE: PATRICIA FERNANDES DA SILVA RÉU: 

CLEMENCIO VIEIRA DOS SANTOS, CASSIUS CLAY DO NASCIMENTO, 

ROSALIA RIBEIRO TELES, WESLEI DA SILVA NEVES, ERIKA P. FERREIRA, 

ROBSMAR DA SILVA NEVES, CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO, ODIRLEI DA 

SILVA NEVES, LUCIANA SOUZA SANTOS, DONIZETE MARTINEL 

SPINDOLA, DHIEGO HENRIQUE BARRETO, TIAGO MANCO DE OLIVEIRA, 

ANTONIO CARLOS DA SILVA, ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO, JOELIO 

SILVA DESIDERIO, ELZA DA SILVA NEVES, ELIANE DA SILVA NEVES, 

JUSCILEY GOMES DOS SANTOS, CLEBERSON DE SOUZA CEDRO Vistos. 

Defiro o pedido de Id. 11220614 e 11226907, para o fim de corrigir os 

erros materiais no dispositivo da decisão lançada sob Id. 11124007, 

fazendo constar a seguinte redação: DISPOSITIVO Diante de tudo o que 

foi acima exposto, não havendo fundamento que consubstancie a 

pretensão dos requeridos e diante da demonstração sumária, não 

exauriente, do cumprimento da função social da propriedade, esta 

analisada também sobre o aspecto de cumprimento da legislação ambiental 

e dos requisitos do artigo 561 do CPC, bem como o perigo imediato de 

perdas irreversíveis e risco de dano à saúde dos próprios réus, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da 

parte autora ESPÓLIO DE MARIA LUÍZA DA SILVA FERNANDES, 

representada pela inventariante PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA sobre a 

área a Fazenda Boa Vista, com 265,90 hectares, objeto da matrícula 6.574 

– Livro 2 – 1º Ofício da Comarca de Dom Aquino, localizada naquele 

município 1 – Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO das requerentes 

na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão encaminhando-se 

por carta precatória para cumprimento. a- O mandado deverá ser 

encaminhado por carta precatória à Comarca de Dom Aquino/MT, 

ressaltando-se que o seu cumprimento deverá se dar através do COMITE 

ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista 

tratar-se de conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, 

nos termos do que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 

2012, que deverá providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 

15 dias e o cumprimento da liminar dentro de 45. b - Consigne-se no 

mandado a necessidade de “observância do Manual de Desocupação da 

Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de 

manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, 

assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, 

essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito 

(CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual 

juntamente com o mandado. c - DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, 

EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS 

REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus 

pertences pessoais. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A 

corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de 

manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 2 – OFICIE-SE ao COMITE ESTATUAL DE 

CONFLITOS AGRÁRIOS encaminhando cópia do mandado de reintegração 

de posse, sendo que o mandado deverá ser acompanhado dos 

documentos juntados aos autos necessários à identificação da área e de 

onde encontram-se os réus. 3 - Dou ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público desta decisão, vez que já devidamente habilitados 

nestes autos. 4 - Expeça-se edital de citação de eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, com prazo de 20 (vinte) dias. 

Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032859-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PISCICULTORES TANQUE-REDE DO LAGO DO MANSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO (REQUERIDO)

OSMAR FRONER DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1032859-53.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ASSOCIACAO DE 

PISCICULTORES TANQUE-REDE DO LAGO DO MANSO REQUERIDO: 

OSMAR FRONER DE MELLO, HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos 

opostos por ASSOCIAÇÃO DE PSICULTORES TANQUE-REDE DO LAGO 

DO MANSO, SOB Id. 10638545, contra a sentença lançada sob Id. 

10584529, que extinguiu o presente incidente por ausência de interesse 

processual. Os embargantes atacam a decisão alegando que demanda foi 

proposta por não terem sido habilitados nos autos principais, e passou a 

atacar atos processuais de outros autos. Também alegou que poderia ser 

proposta de forma autônoma em razão de conhecimento de documento 

falso, ao invés de manejá-lo obrigatoriamente na contestação. Requereu a 

modificação da decisão para o fim de determinar o prosseguimento do 

feito, sem apontar qual a omissão, contradição, obscuridade, ou erro 

material da decisão atacada. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Sendo tempestivos, recebo os presentes Embargos 

de Declaração para discussão. Infere-se dos argumentos expostos que a 

embargante na realidade não pretendem sanar qualquer omissão, 

contradição, obscuridade, ou erro material da decisão atacada, mas sim 

reanalisar questão que foi amplamente analisada na sentença de Id. 

10584529. Nem mesmo nos pedidos dos referidos Embargos de 

Declaração, há qualquer pedido dentro das hipóteses de cabimento do 

recurso, descritos no artigo 1.022 do CPC. Acerca deste tema, já é firme o 

posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme decisão 

recente, publicada no dia 14 de Novembro de 2017: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – 

INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – 

NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se admitem 

embargos declaratórios com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente 

debatida e julgada, devendo-se observar rigorosamente os requisitos 

exigidos no art. 1.022 do CPC. O magistrado não tem obrigação de refutar 

todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas 

tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF). (ED 100975/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

06/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017) Claramente não se tratam de 

Embargos de Declaração opostos nos termos do artigo 1.022 do CPC, 

ainda que se fale em efeitos modificativos. Assim, entendo que os 

embargos de declaração ofertados se tratam de mero inconformismo da 

embargante o que é inadmissível pela jurisprudência firmada pelo Tribunal 

de Justiça, conforme vejamos acórdão neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — 

RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO — INADMISSIBILIDADE. Devidamente 

demonstrado, com transcrição de excertos do acordão embargado, que 

foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, 

inexiste omissão a ser suprida. É pressuposto para a viabilidade do 

recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Os 

embargos de declaração não se destinam a propiciar ao órgão julgador a 

renovação do julgamento da causa, ante o inconformismo da parte, porque 

[...] não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte 

recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. 

[...]. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de 
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Mello, DJe 19/2/2015). Recurso não provido. (ED 26750/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, 

Publicado no DJE 04/04/2016). No caso dos autos, há inclusive diversas 

menções a discordância de decisões proferidas nos autos 

1006053-78.2017.8.11.0041, que naqueles autos devem ser tratados e 

não nestes autos. Desta feita, REJEITO os embargos de declaração 

ofertados pelos embargante, uma vez que, não há omissão, contradição, 

obscuridade, ou erro material na decisão atacada, a ser corrigida na 

sentença de Id. 10584529. Os presentes embargos são meramente 

protelatórios, pois a parte embargante, inconformada com a decisão 

desfavorável opôs embargos de declaração, no entanto não se ateve ao 

propósito do recurso, tal como descrito no artigo 1.022 do CPC, 

pretendendo reexame de matérias, por meio de via inadequada. Desta 

forma, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC, condeno o embargante ao 

pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Cuiabá, 11 

de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027471-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MAGDA GOMES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR SOPRAM DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1027471-72.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCA MAGDA GOMES LOPES 

RÉU: LEOMAR SOPRAM DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de 

Interdito Proibitório com pedido de tutela de urgência, proposta em 

04/06/2017, por FRANCISCA MAGDA GOMES LOPES, em desfavor de 

LEOMAR SOPRAN DE OLIVEIRA, visando à proteção possessória de um 

imóvel urbano denominado lote 14, da quadra 02, bairro Nova Esperança III 

desta comarca. Afirma a parte ser proprietária do lote supramencionado, 

que o requerido, havia ficado na posse do imóvel e alugou para terceira 

pessoa, sem autorização da autora. Relatou ainda que tentou que o réu 

restituísse o terreno, sem sucesso, pelo que manejou a presente. Com a 

inicial vieram os documentos de Id. 9682424, a 9697326. Na decisão de Id. 

9831331, a parte autora foi intimada a emendar a inicial, a fim de delimitar o 

imóvel que pretendia ser reintegrada, bem como esclarecer como exercia 

a posse sobre o imóvel, pois a petição inicial, não tecia nenhum comentário 

sequer acerca do exercício de posse sobre o lote. A parte autora 

individualizou o imóvel na petição de Id. 10203936 e documentos de Id. 

10204005, e 10221419, mas nada esclareceu quanto ao exercício da 

posse. Desta forma, foi novamente intimada na decisão de Id. 10290557 a 

emendar a inicial a fim de alegar como exercia posse, para justificar o 

manejamento da presente demanda possessória. Foi certificado conforme 

Id. 10739630 que a parte autora, apesar de devidamente intimada, 

quedou-se inerte. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. No caso dos autos, este juízo intimou por duas 

vezes a parte autora para que emendasse a inicial, a fim de alegar como 

exercia a posse sobre o bem, objeto da lide. Isto porque, trata-se de ação 

possessória, em que é necessária a demonstração dos requisitos 

insculpidos no artigo 561 do CPC: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a 

sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na 

inicial não há qualquer argumento relacionado ao exercício de posse, 

apesar de a parte autora pretender a proteção possessória. Em razão de 

tal defeito na inicial, este juízo, atento ao disposto no artigo 321 do CPC, 

determinou a emenda à inicial, detalhando com precisão o que deveria ser 

corrigido na petição inicial. No entanto, a parte quedou-se inerte, conforme 

certidão de Id. 10739630, e neste caso, assim determina o CPC: Art. 321. 

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 

arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (destaquei) Em razão da 

inércia, mesmo sendo intimado por duas vezes para emendar a inicial, é o 

caso da extinção do feito, pelo indeferimento da petição inicial. Ante o 

exposto, com fundamento no Parágrafo Único do artigo 321, cumulado 

com 485, inciso I do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, indefiro a petição inicial, pela inércia da parte autora em 

promover a emenda à inicial, mesmo sendo devidamente intimada neste 

sentido, por duas vezes. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais, o que mantenho suspenso pelo prazo de 5 anos por serem 

os embargantes beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, 

§3º do CPC, e deixo de condenar ao pagamento de honorários em razão 

da ausência de citação da parte ré. Preclusa a via recursal, dê-se baixa 

nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000473-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000473-33.2018.8.11.0041 AUTOR: CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO 

RÉU: LAURENIO LOPES VALDERRAMAS Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela, proposta por 

CLEICE MARIA DA SILVA DALBERTO contra LAURÊNIO LOPES 

VALDERRAMAS tendo por objeto um imóvel rural denominado Estância 

MR, com 322,4024 hectares situada no município de Rosa Oeste. Com a 

inicial vieram os documentos de Id. 11337419; 11337438; 11337475 e 

11337500. A parte autora requereu a desistência do feito, conforme 

petição de Id. 11365890. Eis o relatório. Decido. No caso dos autos, não 

houve a citação dos réus, pelo que não há necessidade da intimação 

destes para que consintam com a desistência formulada pela parte autora. 

Desta forma, acolho como pedido de desistência formulado pela parte 

autora conforme Id. 9883376 e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no art. 485, VIII do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de 

custas processuais por ser beneficiária da justiça gratuita, bem como em 

honorários advocatícios pela ausência de citação. Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026851-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO KENJI TAURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT0018898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA OAB - DF19680 (ADVOGADO)

 

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

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

EXECUTADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao 
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pagamento espontâneo da obrigação (R$ 26.849,70 – Petição com 

memorial de cálculos de Id. 10735626), sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC, nos termos da decisão de Id. 10342088. Nada 

Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028151-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GRELLERT SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

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

Petição da PARTE AUTORA de Id. 10913443, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028151-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GRELLERT SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca da Petição da PARTE AUTORA de Id. 10913443, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023758-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0009827A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca da Petição da PARTE AUTORA de Id. 10586011 a Id. 10586015, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024740-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s) a ser(em) expedido(s) – Mandado de Constatação. Nada 

Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011645-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013900-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM GONCALVES DE JESUS PORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766 (ADVOGADO)

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

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

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

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

petição (Id. 11174659 ao Id. 11174706) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009451-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CONCEICAO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

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

custas processuais – Certidão Id. 11159413 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025532-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025420-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. M. T. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027902-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO NUNES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031866-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDES ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031832-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSLEI SOARES AMADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038226-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DANIELE DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038226-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDRESSA DANIELE DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 22.03.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038110-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038110-52.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 22.03.2018, às 11:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038076-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038076-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDSON FRANCISCO CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

22.03.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037995-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037995-31.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

22.03.2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037905-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037905-23.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVERSON MENDES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 22.03.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038107-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038107-97.2017.8.11.0041 

AUTOR: BENEDITO SANTANA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 22.03.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037915-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037915-67.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME Vistos etc. Não verifico 

nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a 

juntada do recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038028-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038028-21.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não verifico 

nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a 

juntada do recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1038761-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MATSUMOTO RECH OAB - SP315093 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON COSTA DE ARRUDA (REQUERIDO)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038761-84.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - 

ME REQUERIDO: ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED 

ABOUZEID FARES Vistos. Defiro o protesto (NCPC, 726, § 2º). Intimem-se 

os requeridos por Oficial de Justiça. Ultimada a providência acima 

determinada, mediante a juntada de certidão positiva do Oficial de Justiça 

responsável pelas diligências, certifique-se, entregando-se os autos à 

parte requerente. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038648-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIMAEL JOSE MENDES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038648-33.2017.8.11.0041 

AUTOR: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: BIMAEL JOSE 

MENDES RIBEIRO Vistos. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e despesas 

processuais necessárias para o ajuizamento e tramitação da ação. 

Todavia, não juntou aos autos documento que comprove a sua situação 

de hipossuficiência econômico/financeira. Diante do crescente número de 

pedidos de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para o seu deferimento, bem como 

diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça 

Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 dias, comprovar por meio de documentação 

pertinente a sua alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita (STJ, EREsp 603.137 e Súmula 481). 

Consigno que a parte autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento 

das custas processuais. Após o decurso do prazo, certifique-se e 

concluso.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038666-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038666-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: LAURA 

APARECIDA DOS SANTOS Vistos. A parte autora pretende a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e 

despesas processuais necessárias para o ajuizamento e tramitação da 

ação. Todavia, não juntou aos autos documento que comprove a sua 

situação de hipossuficiência econômico/financeira. Diante do crescente 

número de pedidos de assistência judiciária gratuita formulada por 

pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar por meio 

de documentação pertinente a sua alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita (STJ, EREsp 603.137 e 

Súmula 481). Consigno que a parte autora poderá, ainda, proceder com o 

recolhimento das custas processuais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038546-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBIERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038546-11.2017.8.11.0041 

AUTOR: TEREZA BARBIERO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 22.03.2018, às 12:00horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 
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contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038444-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE KENE REIS FANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038444-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELDE KENE REIS FANTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

22.03.2018, às 08:00horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038741-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROCHA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038741-93.2017.8.11.0041 

AUTOR: CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA RÉU: JOSE ROCHA NETO 

Vistos. Verifico que a inicial vem acompanhada de prova escrita sem 

eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do NCPC, 

expeça-se mandado citatório e de pagamento, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do pedido inicial, com honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, consignando-se, que, caso o 

réu cumpra o mandado no prazo, será ele isento de custas. Conste, ainda, 

que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a 

conversão do mandado monitório em mandado executivo (NCPC, 702). 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038580-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038580-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADEMILSON DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 22.03.2018, às 08:30horas para audiência de conciliação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038781-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GARCIA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038781-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA RÉU: CLAUDIO GARCIA Vistos. 

Verifico que a inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de 

título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do NCPC, expeça-se 

mandado citatório e de pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do pedido inicial, com honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa, consignando-se, que, caso o réu 

cumpra o mandado no prazo, será ele isento de custas. Conste, ainda, 

que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a 

conversão do mandado monitório em mandado executivo (NCPC, 702). 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038614-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR HELENA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038614-58.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELENIR HELENA BATISTA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

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

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 22.03.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038726-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038726-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEITON JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

22.03.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038731-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE AMORIM CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038731-49.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADILSON DE AMORIM CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 22.03.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000052-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILHAN LOURENCO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000052-43.2018.8.11.0041 

AUTOR: WILHAN LOURENCO DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 22.03.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000136-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE JULIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000136-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: REJANE JULIANO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 
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busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

22.03.2018, às 09:45 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000144-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNES RICARDO OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000144-21.2018.8.11.0041 

AUTOR: WIGNES RICARDO OLIVEIRA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 22.03.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038855-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038855-32.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FRANCISCO PEDROSO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

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

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 22.03.2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação 

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

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

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038856-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. D. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

EDENEIA DUARTE DA SILVA OAB - 001.721.361-48 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038856-17.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: WESLYN RUSLAM DUARTE DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: EDENEIA DUARTE DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

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

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 22.03.2018, às 10:45 horas para audiência de conciliação 

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

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

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 
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1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038412-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038412-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 22.03.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038357-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS BELMIRO DE LIMA PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038357-33.2017.8.11.0041 

AUTOR: OSEIAS BELMIRO DE LIMA PRADO RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 22.03.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038472-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038472-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: INACIO PEREIRA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

22.03.2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038850-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN CALHAU REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038850-10.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JHONATAN CALHAU REZENDE REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de 
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Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT com Pedido de Exibição de 

Documento promovida JHONATAN CALHAU REZENDE em desfavor de 

PORTO SEGURO COPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Designo o dia 

22.03.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

prioridade na tramitação do feito, conforme Provimento nos termos do Art. 

1º, Inciso III, do Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Outrossim, infere-se dos autos, ainda, que o 

autor pretende a exibição de cópia do processo administrativo adotado 

pela ré para pagamento de seguro ao autor. Analisando as razões 

expostas pelo autor, depreende-se a legitimidade e interesse do mesmo 

em obter a cópia do processo administrativo por completo, uma vez que 

pretende, por esta via, o recebimento de diferença do seguro DPVAT. In 

casu, os documentos são comuns às partes e encontram-se em poder da 

ré, incidindo a regra do art. 396 do NCPC. Ressalta-se que a exibição não 

trará nenhum prejuízo à ré, eis que esta medida não visa privar a mesma 

do documento, mas que tão somente apresente uma cópia em Juízo. Com 

estas considerações e fundamentos, sem prejuízo da audiência de 

conciliação acima designada, defiro o pedido de exibição de documentos, 

ao que determino à ré que traga aos autos, a cópia do processo 

administrativo que quantificou o grau das lesões sofridas pelo autor no 

prazo de 05 (cinco) dias a contar da sua intimação. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038735-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038735-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 22.03.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL CAETANO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000205-76.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCIEL CAETANO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 22.03.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025702-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREIA CARRASCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025702-29.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TATIANE CORREIA CARRASCAR REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a 

impossibilidade de encaminhar os autos á Central de Conciliação, devido a 

problemas técnicos do PJE, restou prejudicada a audiência, desta maneira, 

designo a data de 22 de março de 2018, às 10:00 horas, para audiência 

de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, sala 05, localizada neste Fórum. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023623-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)
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GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO MULLER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023623-14.2016.8.11.0041 

AUTOR: MARCEL SOUZA DE CURSI RÉU: FILINTO MULLER Vistos. Não 

conheço do pedido de reconsideração de id 9880548, que se fez 

acompanhar dos documentos de id´s 9880555 a 9880575, em razão da 

operação da coisa julgada formal sobre a sentença proferida no id 

8375348, conforme denota a certidão de trânsito em julgado lançada no id 

9878673. Quanto ao recurso de apelação de id 9880620, que se fez 

acompanhar dos documentos de id´s 9880633 a 9880713, mantenho a 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos, mormente pelo fato da 

questão atinente à pretendida gratuidade de justiça encontrar-se preclusa 

em decorrência da não interposição no tempo e modo devidos do recurso 

cabível contra a decisão que indeferiu o benefício previamente à prolação 

da sentença extintiva por falta de recolhimento das custas processuais 

que passaram consequentemente a ser devidas (NCPC, 331). Desta feita, 

certifique-se a tempestividade da sobredita interposição recursal (CNGC, 

1.243), bem assim cite-se o réu para responder ao recurso (NCPC, 331, § 

2º e 1.010, § 2º). Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça para apreciação (NCPC, 1.010, § 3º). Às providências. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037826-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERADORA DO VALLE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRECISAO DISTRIBUICAO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

ATLANTICA EQUIPAMENTOS E PECAS EIRELI (REQUERIDO)

ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037826-44.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MINERADORA DO VALLE LTDA - ME REQUERIDO: 

ATLANTICA EQUIPAMENTOS E PECAS EIRELI, ROLL CENTER 

ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, PRECISAO DISTRIBUICAO 

DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI - ME Vistos. Trata-se de Carta 

Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. As custas 

encontram-se recolhidas. Cadastre-se as partes e seus procuradores. 

Designo a audiência para oitiva das testemunhas deprecadas para o dia 

21.02.2018 às 14:00 horas, que será realizada na sala de audiências 

deste Juízo. Proceda-se à intimação das testemunha arroladas para a 

audiência designada (inciso III, do § 4º do art. 455 do CPC). Comunique-se 

ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo, 

bem como a data designada da audiência para oitiva das testemunhas 

arroladas, solicitando-lhe as intimações de estilo. Ressalvo, que caso seja 

certificado que a testemunha, objeto de oitiva na presente deprecata, 

esteja em local incerto e não sabido, ou encontre-se residindo em outra 

localidade, proceda-se a imediata devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo, independente de 

nova determinação. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023491-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIROS RESTAURANTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE ALMEIDA MENEZES OAB - RJ0180036A (ADVOGADO)

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023491-54.2016.8.11.0041 

AUTOR: DIROS RESTAURANTE LTDA RÉU: GOIABEIRAS EMPRESA DE 

SHOPPING CENTER LTDA Vistos. Antes do saneamento e da organização 

do processo, manifeste-se a ré acerca dos documentos de id´s 9176897 

a 9177242, carreados aos autos com a impugnação de id 9176805, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030613-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY DO CARMO CARVALHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030613-84.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: AMAURY DO CARMO CARVALHO E SILVA REQUERIDO: 

SM EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais, promovida por AMAURY DO 

CARMO CARVALHO E SILVA em face de SM EMPREENDIMENTOS LTDA, 

ambos qualificados nos autos. Designo o dia 27.03.2018, às 11:30 horas 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 do Núcleo de 

Mediação e Conciliação localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 
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ônus da prova. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037843-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037843-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIDNEY MUNHOZ JUNIOR RÉU: JOAO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança promovida por 

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR em face de JOÃO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI, ambos qualificados nos autos. Designo o dia 27.03.2018, às 

12:00 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHENYS FERREIRA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000220-45.2018.8.11.0041 

AUTOR: DHENYS FERREIRA BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

22.03.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038392-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BELISARDO EGIDO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038392-90.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KLEITON LUCIO DOS SANTOS REQUERIDO: FRANCISCO 

BELISARDO EGIDO NUNES Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

promovida por KLEITON LUCIO DOS SANTOS em face de FRANCISCO 

BELISARDO EGIDO NUNES, ambos qualificados nos autos. Designo o dia 

27.03.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038525-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038525-35.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios promovida por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S em face de BANCO DO BRASIL S.A, ambos 

qualificados nos autos. Designo o dia 27.03.2018, às 08:30 horas para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000046-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA PORTILHO VINGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA PORTILHO VINGE OAB - MT22296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000046-36.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FABIOLA PORTILHO VINGE REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030605-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON DIANIN COSTA (AUTOR)

DAISY VIRGINIA ISNENGHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

RODRIGO ISNENGHI COSTA OAB - MT23314/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032125-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032663-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO SANTANA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032909-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMILSON DA COSTA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031032-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032710-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODIVALDO RAFAEL DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038858-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PRAXEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1038858-84.2017.8.11.0041 Vistos. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita ao autor, nos termos do art. 98 do NCPC. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado na exordial, com 

fundamento no CDC na medida em que os fatos não traduzem relação de 

consumo. Designo audiência de conciliação para o dia 27.03.2018 às 

09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, sala 06, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Menders, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC. Cite-se e intime-se o réu para audiência 
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de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação, prazo em que deverá também complementar as 

informações de sua peça inicial, informando seu endereço eletrônico e da 

ré. Intimem-se todos. Cuiabá 9 de janeiro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito Documento assinado digitalmente conforme previsto 

no art.205,§2 do CPC/15.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032706-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARMINDO MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025353-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUNIOR SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10796387 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036945-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MEDINA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036945-67.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA REQUERIDO: 

ROSANGELA MEDINA CARDOSO Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

promovida por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LISBOA em face de 

ROSANGELA MEDINA CARDOSO, ambos qualificados nos autos. Designo 

o dia 27.03.2018, às 12:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026349-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA DE ALMEIDA MACHADO OAB - MG140752 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026349-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: LINDE GASES LTDA RÉU: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE 

COMBATE AO CANCER Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança promovida 

por LINDE GASES LTDA em face da ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE 

COMBATE AO CÂNCER, ambos qualificados nos autos. Designo o dia 

27.03.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023734-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CASTELAO TETILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO CARVALHO CORTES (REQUERIDO)

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)
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AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A 

(REQUERIDO)

TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA (REQUERIDO)

UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS (REQUERIDO)

JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES (REQUERIDO)

SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS DECOUSSAU TILKIAN OAB - SP234119-O (ADVOGADO)

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907 (ADVOGADO)

FABIO MILMAN OAB - RS24161 (ADVOGADO)

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070 (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023734-95.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: EVERTON CASTELAO TETILA REQUERIDO: TDS 

INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, MARCO AURELIO CARVALHO 

CORTES, JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES, UM INVESTIMENTOS S/A 

CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, AGORA 

CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, XP 

INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A, SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A 

Vistos. Defiro a citação por Oficial de Justiça, conforme requerido no id 

9440598. Redesigna-se a audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, 

às 11:30 horas, na sala de conciliação 01 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intimem-se os réus 

já citados, na pessoa dos seus advogados. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034123-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRA DIAS DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034123-08.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MILTON CESAR RODRIGUES REQUERIDO: WALDOMIRA 

DIAS DE AMORIM Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória Decorrente de 

Atos Difamatórios, ajuizada por MILTON CESAR RODRIGUES em face de 

WALDOMIRA DIAS DE AMORIM, ambos qualificados nos autos. Designo o 

dia 27.03.2018, às 09h30min para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025027-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10491276 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029277-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO BARBOSA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11122285 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003276-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1022236-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SAWARIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 
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proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021994-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10455856 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELBY GONCALVES MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDEMAR LUIZ TONIAL (RÉU)

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (RÉU)

TMS CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002424-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: KELBY GONCALVES MARTINEZ RÉU: CONSTRUBELLO 

CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - ME, TMS 

CONSTRUTORA LTDA, BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA, 

ELDEMAR LUIZ TONIAL Vistos. Prejudicados os petitórios de id´s 8814889 

e 9462137, diante da apresentação de contestação pela ré Construbello 

no id 9725557. Quanto à almejada denunciação da lide pela ré Construbello 

em relação aos demais adquirentes dos imóveis que são objeto desta 

ação, constante no item 06 da sua contestação (id 9725557 – fl. 02), o 

artigo 125, incisos I e II, do NCPC, que dispõe: Art. 125. É admissível a 

denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante 

imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao 

denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe 

resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no 

processo. A respeito do instituto, Daniel Amorim Assumpção Neves 

leciona que: A lei não prevê expressamente o conceito de denunciação da 

lide, dando início ao seu tratamento no art. 125 do Novo CPC, já por suas 

hipóteses de cabimento. Partindo dessas hipóteses de cabimento, a 

doutrina ficou encarregada de conceituar o instituto. Serve a denunciação 

da lide para que uma das partes traga ao processo um terceiro que tem 

responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindos do 

resultado desse processo. O direito regressivo da parte contra terceiros 

(ou excepcionalmente contra a própria parte contrária), portanto, é o fator 

principal que legitima a denunciação da lide. No caso, não ressai dos autos 

a configuração de qualquer uma das hipóteses previstas no dispositivo 

legal em comento, mormente pelo fato de inexistir direito regressivo da ré 

denunciante em relação aos denunciados, mas sim, inversamente, destes 

em relação a ela. Desta feita, INDEFIRO a denunciação da lide requestada 

pela ré Construbello. Designa-se audiência de conciliação para o dia 

09/04/2018, às 08:00 horas, na sala de conciliação 02 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Sem 

prejuízo, impugne a autora as contestações apresentadas pelos réus, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não ocorra a 

autocomposição na audiência de conciliação, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

contados a partir da data da sua realização. Após, venham-me os autos 

conclusos para saneamento e organização do processo, sem prejuízo do 

seu julgamento antecipado. Intimem-se as partes da audiência designada 

na pessoa dos seus advogados. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033371-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO A SILVA - ME (RÉU)

ADAO ARRUDAS SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MARILCE FELICIANA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033371-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA AUXILIADORA DA SILVA RÉU: ADAO A SILVA - ME, 

ADAO ARRUDAS SILVA Vistos etc. Alguns aspectos devem ser 

esclarecidos. Após a determinação de comprovação da condição de 

hipossuficiente, é certo que a autora compareceu nos autos e afirmou que 

em função dos fatos narrados na inicial, suportou “grandes prejuízos 

oriundos da administração desastrosa e negligente por ela contratada, e 

mesmo morando na Itália, não detêm de condições financeiras fartas e 

abundantes”, mas simplesmente não as comprova. Ao magistrado é dado 

perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está 

representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar). Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que 

é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil 

- Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 
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autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, face à documentação 

carreada e as ponderações realizadas nesta ocasião, indefiro a 

gratuidade e determino o recolhimento das custas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção 

da ação. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017208-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017208-78.2017.8.11.0041 

AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: RAPIDO 

TRANSPAULO LTDA Vistos. A ausência da parte autora na audiência de 

conciliação e os efeitos daí decorrentes serão apreciados por ocasião do 

saneamento ou da sentença, objetivando imprimir maior celeridade na 

tramitação do feito com a concentração dos atos evitando-se incidentes 

ou manifestações procrastinatórios. Assim, visando o saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 

10 do NCPC, que estabelecem os princípios da cooperação, do 

contraditório e da não surpresa, intimem-se as partes para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem as provas que pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena 

de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa ser 

produzida por ela mesma, deverá ser articulado de modo coerente e 

jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do NCPC); c) Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do NCPC). Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o 

eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida 

as hipóteses do art. 355 e 356 do NCPC. Após, decorrido o prazo, 

venham-me os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033710-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR CARVALHO BOTTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033710-92.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JULIANO CEZAR CARVALHO BOTTEGA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

JULIANO CESAR CARVALHO BOTTEGA, em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Designo o dia 27.03.2018, às 10h30min, para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 06 da Central da Conciliação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será 

realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de 

petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Quanto 

ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Destarte, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, devendo, a requerida no prazo 

em 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação para audiência, apresentar 

aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, o qual originou o 

débito em questão. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009977-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009977-97.2017.8.11.0041 

AUTOR: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. RÉU: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. Defiro o petitório de id 

9635866, de ratificação da agência em que a autora detém conta corrente 

na qual será depositado o valor acordado entre as partes. Levem-se a 
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efeito as demais determinações contidas na sentença homologatória 

proferida no id 9346245. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILMARA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO)

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000140-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADILMARA ALVES DA SILVA RÉU: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. Vistos. Trata-se 

de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e 

Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito promovida por ADILMARA 

ALVES DA SILVA em face de SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II – SPE LTDA. Designo o dia 27.03.2018, às 11:00 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 do 

Núcleo de Mediação e Conciliação localizado neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014469-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NASCIMENTO MENDONCA FABRIS (REQUERENTE)

OGLACYR JORGE FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINO DUARTE (REQUERIDO)

ELCI GUEDES CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

LILIANE CHAVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSE GILBERTO CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA ANGELA SILVA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014469-35.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: OGLACYR JORGE FABRIS, PAULA NASCIMENTO 

MENDONCA FABRIS REQUERIDO: CELINO DUARTE, MARIA ANGELA 

SILVA PAES DE BARROS, LILIANE CHAVES DOS SANTOS, JOSE 

GILBERTO CHAVES DA SILVA, ELCI GUEDES CHAVES DA SILVA Vistos. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, às 08:30 

horas, na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Cite-se e intime-se o réu CELINO DUARTE 

por Oficial de Justiça, no endereço situado na Avenida Jornalista R. J. 

Brunini, quadra 04, casa 09 (634-1069), Jardim Europa, Cuiabá/MT, CEP: 

78020-001. Intimem-se os demais réus por correio, à exceção da ré Maria 

Ângela Silva Paes de Barros que deverá ser intimada na pessoa do seu 

advogado. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021611-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MISTURAS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021611-27.2016.8.11.0041 

AUTOR: QUALITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 

LTDA RÉU: INDMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MISTURAS LTDA - ME 

Vistos. Chamo o feito à ordem para determinar às partes que tragam aos 

autos as guias das custas processuais devidamente acompanhadas dos 

seus respectivos comprovantes de pagamento, referentes às suas 

pretensões (principal e reconvencional), querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008649-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIOVAN S.P.A. (RÉU)

PIOVAN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AZEVEDO LEITAO OAB - SP103209 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008649-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP RÉU: 

PIOVAN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PIOVAN S.P.A. 

V i s t o s .  D i a n t e  d o  p r o v i m e n t o  p a r c i a l  d o  R A I  n . 

1005564-67.2017.8.11.0000, afastando a incidência do CDC e a inversão 

do ônus da prova e revogando a liminar concedida no id 5843562, 
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intimem-se novamente as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, à luz da regra do ônus probatório estabelecida no 

artigo 373 do NCPC, querendo, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização do 

processo. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038046-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. CASTILHO RESTAURANTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAUANA TOLEDO TOMASINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038046-42.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: F. CASTILHO RESTAURANTE LTDA - EPP EXECUTADO: 

KAUANA TOLEDO TOMASINI Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim 

sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento 

das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037976-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA DA SILVA MODAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037976-25.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA EXECUTADO: ANA 

RITA DA SILVA MODAS - ME Vistos. Cite-se o devedor executado para, 

no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038050-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FARIA ALVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038050-79.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME EXECUTADO: ANA 

PAULA FARIA ALVES - ME Vistos. Cite-se o devedor executado para, no 

prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000234-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN COSTA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000234-29.2018.8.11.0041 

AUTOR: WESLEN COSTA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

22.03.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.A.A. BEZERRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000045-51.2018.8.11.0041 

AUTOR: PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA RÉU: E.A.A. 

BEZERRA - ME Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1000123-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA PATRIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BELARMINO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000123-45.2018.8.11.0041 

AUTOR: SOLANGE APARECIDA PATRIAN RÉU: ANTONIO BELARMINO 

Vistos. Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança de Aluguéis e Acessórios, ajuizada por SOLANGE APARECIDA 

PATRIAN OLIVEIRA em face de ANTONIO BELARMINO, ambos qualificados 

nos autos. Designo audiência de conciliação para o dia 27.03.2018, às 

08:00 horas, que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do 

artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no artigo 334, caput, do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no artigo 334, § 8º, do NCPC. As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 335, inciso I, do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Faculto, ainda, ao 

réu/locatário a possibilidade de purgação da mora, nos termos do artigo 

62, inciso II, alíneas “a” a “d”, da Lei n. 8.245/1991, ou seja, dentro dos 15 

(quinze) dias, contados da citação e independentemente de cálculo, 

efetuar o pagamento do débito atualizado, contemplando a totalidade dos 

valores devidos, a saber, os aluguéis e acessórios da locação que 

vencerem até a data da sua efetivação; as multas ou penalidades 

contratuais, quando exigíveis; os juros de mora; as custas e os honorários 

do advogado da parte autora/locadora, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. 

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000104-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ERLANO PEREIRA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA VIANA CAMPOS MACHADO (RÉU)

PABLO HENRIQUE ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000104-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAIMUNDO ERLANO PEREIRA DE AQUINO RÉU: PABLO 

HENRIQUE ROCHA, CAMILLA VIANA CAMPOS MACHADO Vistos. Trata-se 

de Ação de Despejo Cumulado com Cobrança de Aluguéis Cumulado com 

Rescisão Contratual, ajuizada por RAIMUNDO ERLANO PEREIRA DE 

AQUINO em face de PABLO HENRIQUE ROCHA e CAMILLA VIANA 

CAMPOS MACHADO, ambos qualificados nos autos. Designo audiência de 

conciliação para o dia 27.03.2018, às 09:00 horas, que será realizada na 

sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação do Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e 

intime-se a parte ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, 

do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

artigo 334, § 8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Faculto, ainda, ao réu/locatário a possibilidade de purgação 

da mora, nos termos do artigo 62, inciso II, alíneas “a” a “d”, da Lei n. 

8.245/1991, ou seja, dentro dos 15 (quinze) dias, contados da citação e 

independentemente de cálculo, efetuar o pagamento do débito atualizado, 

contemplando a totalidade dos valores devidos, a saber, os aluguéis e 

acessórios da locação que vencerem até a data da sua efetivação; as 

multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; os juros de mora; as 

custas e os honorários do advogado da parte autora/locadora, fixados em 

10% (dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato não constar 

disposição diversa. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MACORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000303-61.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: ADEMIR MACORIM DA SILVA EXECUTADO: AMERICAN 

BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA Vistos. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006731-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - MT6777/O (ADVOGADO)

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNI BARCELOS FICAGNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006731-93.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JAIRO DA LUZ SILVA EXECUTADO: ERNI BARCELOS 

FICAGNA Vistos. A parte exequente (id. 11067852) requereu o 

levantamento da penhora realizada através do sistema Bacenjud no valor 

de R$ 14.439,77 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta 

e sete centavos), conforme extrato (id. 9596279). Com efeito, intimada, a 

parte executada quedou-se inerte (fl. 10136640 pág. 01/02), aviso de 

recebimento (id. 10569975). Desta feita, DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor penhorado. Expeça-se o competente alvará em favor do 

exequente conforme requerido (id. 11067852) e em face ao 

substabelecimento (id. 11067864) apresentado. Em seguida, intime-se o 

exequente para manifestar-se acerca da satisfação da obrigação, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando que a inércia corresponderá à anuência tácita da satisfação 

do crédito e consequente extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023734-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CASTELAO TETILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO CARVALHO CORTES (REQUERIDO)

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A 

(REQUERIDO)

TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA (REQUERIDO)

UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS (REQUERIDO)

JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES (REQUERIDO)

SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS DECOUSSAU TILKIAN OAB - SP234119-O (ADVOGADO)

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907 (ADVOGADO)

FABIO MILMAN OAB - RS24161 (ADVOGADO)

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070 (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028102-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARIA BONTEMPO JUNIOR (AUTOR)

VANIA FLORENTINA BOMTEMPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR OAB - MG125588 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028102-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: VANIA FLORENTINA BOMTEMPO, JULIO MARIA BONTEMPO 

JUNIOR RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS 

SOCIAIS Vistos. Na forma do que estabelece o § 2º do art. 1.022 do CPC, 

intime-se o requerido/embargado para que manifeste-se, se desejar, sobre 

os embargos opostos (id. 10739298), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Transcorrido o prazo em questão, certifique o necessário e remeta-se à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014469-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NASCIMENTO MENDONCA FABRIS (REQUERENTE)

OGLACYR JORGE FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINO DUARTE (REQUERIDO)

ELCI GUEDES CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

LILIANE CHAVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSE GILBERTO CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA ANGELA SILVA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014469-35.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: OGLACYR JORGE FABRIS, PAULA NASCIMENTO 

MENDONCA FABRIS REQUERIDO: CELINO DUARTE, MARIA ANGELA 

SILVA PAES DE BARROS, LILIANE CHAVES DOS SANTOS, JOSE 

GILBERTO CHAVES DA SILVA, ELCI GUEDES CHAVES DA SILVA Vistos. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, às 08:30 

horas, na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Cite-se e intime-se o réu CELINO DUARTE 

por Oficial de Justiça, no endereço situado na Avenida Jornalista R. J. 

Brunini, quadra 04, casa 09 (634-1069), Jardim Europa, Cuiabá/MT, CEP: 

78020-001. Intimem-se os demais réus por correio, à exceção da ré Maria 

Ângela Silva Paes de Barros que deverá ser intimada na pessoa do seu 

advogado. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019796-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA DA SILVA DIAS SOUZA (AUTOR)

GILBERTO SOARES DE SOUZA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCINA JACINTA DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019796-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDILEIA DA SILVA DIAS SOUZA, GILBERTO SOARES DE SOUZA 

DIAS RÉU: MARCINA JACINTA DE SOUZA Vistos. Comprove a parte 

ré/reconvinte o recolhimento das custas processuais referentes à 

pretensão reconvencional, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de não conhecimento. Decorrido o prazo acima alinhado, intime-se a parte 

autora/reconvinda a impugnar a contestação, bem como, caso tenham 

sido recolhidas as respectivas custas processuais, a contestar a 

reconvenção, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037327-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BATISTA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037327-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROBERTO BATISTA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

23.03.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 
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advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011604-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THANIA ZANETTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SHOPPING FORMULA (RÉU)

GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011604-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: THANIA ZANETTE RÉU: GP MULTIMARCAS COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME, AUTO SHOPPING FORMULA Vistos. Frustrada a 

citação por correio, cite-se a corré Auto Shopping Fórmula, por Oficial de 

Justiça, no endereço declinado no id 8174570 (NCPC, 249). Para tanto, 

redesigna-se a audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, às 09:00 

horas, na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital, devendo ser a parte autora e a já citada ré 

GP Multimarcas intimadas na pessoa dos seus respectivos advogados. 

Sem prejuízo, comprove a ré/reconvinte GP Multimarcas Comércio de 

Automóveis Ltda. - ME o recolhimento das custas processuais referentes 

à sua pretensão reconvencional, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento e extinção sem resolução do mérito da sua 

reconvenção. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000046-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA PORTILHO VINGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA PORTILHO VINGE OAB - MT22296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000046-36.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FABIOLA PORTILHO VINGE REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança Indevida c/c 

com Danos Morais proposta por FABIOLA PORTILHO VINGE em face de 

IUNI EDUCACIONAL S/A, ambos qualificados nos autos. Designo o dia 

02.04.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 do Núcleo de Mediação e Conciliação do Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037253-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAVALCANTE MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037253-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL CAVALCANTE MARTINS RÉU: IBIZA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais, proposta por RAFAEL CAVALCANTE MARTINS 

em face de IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Designo o dia 02.04.2018, às 11:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 03 do Núcleo de 

Mediação e Conciliação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Quanto 

ao pedido de depósito do “redutor de pressão” em cartório, consta nos 

autos as imagens/foto do objeto, ademais, compete à parte demandante 
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zelar pela sua guarda, razão pelo qual indefiro o pedido. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030649-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0006504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030649-29.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA EXECUTADO: MARILHEUSA 

CAMPOS BARBOSA IUVALE Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Honorários Advocatícios promovida por WESLEY DOS SANTOS PEREIRA, 

em desfavor de MARILHEUZA CAMPOS BARBOSA IUVALE, ambos 

qualificados nos autos. Designo o dia 02.04.2018, às 11h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 na Central da 

Conciliação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023098-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENY CASELLI ANZAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EDISON BOMBAZARO JUNIOR OAB - MT10167/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023098-32.2016.8.11.0041 

AUTOR: LENY CASELLI ANZAI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Acolho o parecer ministerial (id. 9950008). Intime-se a parte autora, 

PESSOALMENTE, para dar regular andamento ao feito, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1027787-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LIONS DA VISAO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1027787-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: CATARINA JESUS DA SILVA RÉU: INSTITUTO LIONS DA VISAO 

Vistos. Manifeste-se a parte autora acerca do Ofício n. 46/2017 e 

documentos que o acompanharam que foram enviados pela parte ré a 

este Juízo e acostados no id 10706995, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004967-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NAZARE RODRIGUES (AUTOR)

CRISTIANE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS CORREA DE REZENDE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004967-72.2017.8.11.0041 

AUTOR: ODIRLEY NAZARE RODRIGUES, CRISTIANE ROSALIA DE SOUZA 

RODRIGUES RÉU: ADONIAS CORREA DE REZENDE Vistos. A audiência de 

conciliação restou prejudicada pela ausência da parte requerida, 

entretanto, diante da certidão (id. 11212659). Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 02.04.2018, às 09:30 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intimem-se as 

partes com as mesmas considerações do despacho id. 6102761. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022078-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILZA CERQUEIRA SEBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022078-06.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDENILZA CERQUEIRA SEBA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS Vistos. Comprove o 

réu/reconvinte a sua hipossuficiência econômico-financeira, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício da 

gratuidade de justiça. Consigno que o réu/reconvinte poderá, ainda, 

recolher as custas processuais referentes à sua pretensão 

reconvencional. Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento e 

organização do processo. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA ALVES LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES OAB - MT0012578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001460-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: LORENA ALVES LACERDA RÉU: GOLD BLACK 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. Vistos. A audiência de 

conciliação restou prejudicada pela ausência da parte requerida. Contudo, 

verifico pela correspondência devolvida (id. 9050589) que a 

citação/intimação não foi aperfeiçoada. O autor compareceu aos autos 

informando que na tentativa de localizar novos endereços da requerida, 
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encontrou um processo que tramita no 1º Juizado Cível de Cuiabá, onde 

houve a manifestação da requerida em janeiro de 2017 comunicando como 

seu endereço os dados informados na correspondência devolvida (id. 

9050589), ao que requer a expedição de citação eletrônica por suspeitar 

que a requerida está se esquivando de receber a competente carta de 

citação. Inicialmente, esclareço, que as ferramentas/sistemas para a 

realização de expedição de citação eletrônica não se encontram 

disponibilizadas a este Juízo, tornando impossível o atendimento do 

pedido. Dito isso, frustrada a citação por correio, bem como diante da 

informação da possível resistência da requerida em receber a competente 

correspondência, proceda-se com a citação/intimação pessoal da 

requerida “por meio de Oficial de Justiça” no endereço apresentado (id. 

9050589). Designo a audiência de conciliação para o dia 29.05.2018, às 

09:00 horas, que será realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Expeça-se a competente carta precatória para a Comarca de São 

Paulo-SP. Por fim, intime-se a requerente para em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais junto ao juízo 

deprecado. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009617-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA FERNANDES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009617-65.2017.8.11.0041 

AUTOR: CELIA APARECIDA FERNANDES RIBEIRO RÉU: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos. Visando o saneamento e a organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do NCPC, que estabelecem 

os princípios da cooperação, do contraditório e da não surpresa, 

intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa ser produzida por ela mesma, deverá ser 

articulado de modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus (art. 

357, III, do NCPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do NCPC). Ressalva-se que a 

especificação de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do 

mérito, no caso de ser reconhecida qualquer das hipóteses dos artigos 

355 e 356 do NCPC. Após, decorrido o prazo, venham-me os autos 

conclusos. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030377-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIJALMA JUNIO SALES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NR SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030377-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: DIJALMA JUNIO SALES DA SILVA RÉU: NR SISTEMAS DE 

GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME Vistos. Mantenho, por seus 

próprios fundamentos, a decisão recorrida de id 10177687. Consigno que 

a parte agravante cumpriu tempestivamente com o disposto no artigo 

1.018 do Novo Código de Processo Civil. A informação acima foi 

devidamente prestada ao eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 

relator do Agravo de Instrumento n. 1012004-79.2017.8.11.0000, em 

trâmite perante a egrégia Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do Ofício n. 003/2018/GAB, 

expedido nesta data. Ademais, embora a parte autora tenha requerido a 

aplicação de multa à parte ré por não ter comparecido à audiência de 

conciliação, o AR de id 10508671 informa que ela é desconhecida no 

endereço para o qual a correspondência foi encaminhada. Assim, 

manifeste-se a parte autora, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025504-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE COUTINHO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE AMELIA CORREA DE SOUZA FERNANDES OAB - MT7716/O 

(ADVOGADO)

THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO OAB - MT10449/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025504-89.2017.8.11.0041 

AUTOR: JAMILLE COUTINHO ALVES RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos. Diante da informação apresentada no petitório (id. 11195497 pág. 

01/02), bem como a certidão (id. 11196124). Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 02.04.2018, às 10:00 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intimem-se as 

partes com as mesmas considerações do despacho id. 10323128. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018991-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGHAM ABOU GHADDARA (EMBARGADO)

JAMAL KASSEN OMAIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018991-08.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR EMBARGADO: 

JAMAL KASSEN OMAIS, NAGHAM ABOU GHADDARA Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR 

contra JAMAL KASSEN OMAIS e NAGHAM ABOU GHADDARA, distribuída 

por dependência à ação executiva já em trâmite neste Juízo sob o n. 
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1022508-55.20168.11.0041. Inicialmente, intime-se o embargante para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial, trazendo aos autos as 

cópias das principais peças da ação executiva conforme preconiza (art. 

914, §1º, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. Após, certifique a 

Secretaria deste Juízo a tempestividade dos presentes embargos à 

execução e promova a associação eletrônica dos presentes embargos ao 

feito executivo de n. 1022508-55.2016.8.11.0041. Ultimada as 

providências, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000357-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENU 4U ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000357-27.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MENU 4U ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - ME 

REQUERIDO: THYAGO JORGE MACHADO Vistos. A parte autora pretende 

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000416-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000416-15.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: WALTER PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000401-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA COSTA FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000401-46.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: VANESSA DA COSTA FRANCA REQUERIDO: REINALDO 

FRANCISCO DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual 

c/c Restituição promovida por VANESSA DA COSTA FRANCA, em 

desfavor de REINALDO FRANCISCO DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos. Designo o dia 02.04.2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 04 na Central da Conciliação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023150-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARRIJO MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023150-91.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

VINICIUS CARRIJO MATOS Vistos. Cite-se o devedor executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
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mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025910-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA IARA BALDISSERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MARIA TEIXEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025910-13.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANGELA IARA BALDISSERA EXECUTADO: VANIA MARIA 

TEIXEIRA DA COSTA Vistos. Cite-se o devedor executado para, no prazo 

de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020822-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIZE RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020822-91.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: CLAUDENIZE RODRIGUES DO NASCIMENTO 

Vistos. O autor pretende que seja procedida a citação por hora certa da 

executada CLAUDENIZE RODRIGUES DO NASCIMENTO. Diante do teor da 

certidão (id. 9517783), observo ser pertinente a concessão da medida, 

considerando as circunstâncias apresentadas no caso concreto. Assim, 

defiro o pedido, devendo o oficial de justiça observar as regras do caput e 

parágrafo único do artigo 252 do NCPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028604-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LOPES BITENCOURT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028604-52.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

PAULO LOPES BITENCOURT Vistos. Cite-se o devedor executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019107-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE AMADEUS NUNES POMPEU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH FARO POMPEU OAB - 658.572.161-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019107-48.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA REQUERIDO: 

ESPÓLIO DE AMADEUS NUNES POMPEU PROCURADOR: SARAH FARO 

POMPEU Vistos. Com efeito, nada tendo as partes disposto quanto às 

despesas, devem estas serem divididas igualmente, dispensada a parte 

autora do seu recolhimento por ser beneficiária da gratuidade de justiça. 

No entanto, compete à parte ré o recolhimento da metade do valor 

apontado no cálculo de id 10142520 que trata de despesas de ingresso, 

não sendo aplicável ao caso o § 3º do artigo 90 do NCPC, que isenta as 

partes do pagamento apenas das custas processuais remanescentes . 

Ultimem-se as determinações contidas na sentença homologatória de id 

8097858. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012556-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012556-18.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA LUCIA ARRUDA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Com efeito, nada tendo as partes disposto quanto às 

despesas, devem ser estas divididas igualmente, dispensada a parte 

autora do seu recolhimento por ser beneficiária da gratuidade de justiça. 

No entanto, compete à parte ré o recolhimento da metade do valor 

apontado no cálculo de id 9663404 que trata de despesas de ingresso, 

não sendo aplicável ao caso o § 3º do artigo 90 do NCPC, que isenta as 

partes do pagamento apenas das custas processuais remanescentes. 

Ultimem-se as determinações contidas na sentença homologatória de id 

9105384. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023651-45.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 68 de 1102



Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA (RÉU)

JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023651-45.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO DE OLIVEIRA RÉU: JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR, 

SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA Vistos. Deixo de conhecer do 

petitório de id 10321417, uma vez que a sentença de id 9330872 que 

homologou a desistência da ação manifestada pela parte autora no id 

9313807, transitou em julgado, conforme denota a certidão de id 9878582. 

Ademais, a condenação do autor desistente da ação ao pagamento das 

custas processuais está em consonância com a jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO 

– PEDIDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Embora a desistência seja uma faculdade conferida ao autor, inolvidável 

que, se ela ocorre antes da citação, o autor responde pelas custas e 

despesas processuais, restando excluídos da condenação apenas os 

honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. (TJMT, RAC 28525/2017, Desa. Serly Marcondes 

Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 7/6/2017, p. DJE 9/6/2017). 

Assim, ultimem-se as determinações contidas na sobredita sentença. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA ALVES LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES OAB - MT0012578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029691-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOPES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

B. V. B. S. MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029691-43.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCIANO LOPES RODRIGUES RÉU: B. V. B. S. MACEDO & CIA 

LTDA - ME, VIVO S.A. Vistos. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou aos 

autos documento que evidencie suficientemente a situação de 

hipossuficiência econômico-financeira, mormente pelo fato de do autor ser 

empresário individual, ostentando tanto endereço residencial e domiciliar 

quanto sede empresarial em região nobre da Capital. Assim, diante do 

crescente número de pedidos de assistência judiciária gratuita formulada 

por pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar por meio 

de documentos a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023077-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023077-56.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: LUIS EDUARDO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Manifeste-se a parte credora 

acerca do cumprimento espontâneo pela parte devedora da obrigação 

estabelecida no título executivo judicial, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 526, § 1º). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034893-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034893-98.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI EXECUTADO: VINICIUS 

CINTRA PADILHA DA CUNHA Vistos. Cite-se o devedor executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035275-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035275-91.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA EXECUTADO: ENSERCON 

ENGENHARIA LTDA Vistos. Cite-se o devedor executado para, no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 69 de 1102



de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007364-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIR DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTO LUIS FERRARI (EXECUTADO)

RITA MAFINI FERRARI (EXECUTADO)

NAOR FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007364-07.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ALCIDIR DA CUNHA EXECUTADO: NEUTO LUIS FERRARI, 

NAOR FERRARI, RITA MAFINI FERRARI Vistos. Intime-se a parte autora 

pessoalmente, por carta, para impulsionar efetivamente o feito, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem 

manifestação da parte autora, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007190-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007190-95.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EXECUTADO: JUAREZ ANTONIO 

SCHEFFEL Vistos. A par do petitório (id. 11080062), intime-se o exequente 

para manifestar-se acerca dos atos praticados nos ids. 10815128, 

10815177, 10815186, 10815192, 10815194, 10837605, 10837628, 

10869775, 10869782, pleiteando o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020521-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020521-81.2016.8.11.0041 

AUTOR: GIRASSOL AGRICOLA LTDA. RÉU: LAURO DIAVAN NETO Vistos. 

Visando o saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do NCPC, que estabelecem os princípios da 

cooperação, do contraditório e da não surpresa, intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela 

parte não possa ser produzida por ela mesma, deverá ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

NCPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (art. 357, IV, do NCPC). Ressalvo, que a especificação de provas 

não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de 

ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do NCPC. Sem prejuízo, 

manifeste-se o embargante acerca dos documentos de id´s 8305475 e 

8305477 carreados aos autos pela embargada com a impugnação de id 

8305470, querendo, no mesmo prazo acima alinhado. Após, decorrido o 

prazo, venham-me os autos conclusos. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019087-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE BARCELLOS OAB - GO2241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADARCIO FERREIRA DE MIRANDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ARAÚJO ROCHA OAB - MT11742/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019087-57.2016.8.11.0041 

AUTOR: BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA RÉU: ADARCIO 

FERREIRA DE MIRANDA Vistos. Constatado apenas o recolhimento da 

"taxa judiciária", comprove a parte autora/embargada o recolhimento das 

"custas judiciais", querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024018-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TADACY MATSUNAGA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024018-06.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA RÉU: TADACY MATSUNAGA 

JUNIOR Vistos. Não conheço da manifestação constante dos id´s 8809837 

e seguintes, uma vez que realizada por terceiro estranho à lide, mormente 

afigure-se na mãe da parte ré, sendo vedada pela legislação processual 

em vigência o pleito de direito alheio em nome próprio, não restando 

caracterizada qualquer das hipóteses de legitimação extraordinária 

previstas pelo ordenamento jurídico (NCPC, 18). Entrementes, a 

correspondência prevista no 254 do NCPC foi enviada para endereço 

divergente daquele em que realizada a citação com hora certa. Não 

obstante a isso, ressai da celeuma instaurada nos autos que tampouco o 

envio de nova correspondência para o devido endereço será suficiente 

para o saneamento da formalidade, ao passo que já sabido que o réu se 

encontra em local incerto e não sabido, consoante defendido 

insistentemente por sua genitora. Desta feita, cite-se o réu por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, ao que, em caso de revelia, ser-lhe-á nomeada a 
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Defensoria Pública Estadual como curadora especial, nos termos dos 

artigos 256, II e 257, I, III e IV, e § único, do NCPC. Intime-se a terceira 

interessada na pessoa do seu advogado. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000530-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000530-51.2018.8.11.0041 

AUTOR: AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000545-20.2018.8.11.0041 

AUTOR: JAIR FERREIRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000557-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000557-34.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. A 

parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011604-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THANIA ZANETTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SHOPPING FORMULA (RÉU)

GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011604-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: THANIA ZANETTE RÉU: GP MULTIMARCAS COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME, AUTO SHOPPING FORMULA Vistos. Frustrada a 

citação por correio, cite-se a corré Auto Shopping Fórmula, por Oficial de 

Justiça, no endereço declinado no id 8174570 (NCPC, 249). Para tanto, 

redesigna-se a audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, às 09:00 

horas, na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital, devendo ser a parte autora e a já citada ré 

GP Multimarcas intimadas na pessoa dos seus respectivos advogados. 

Sem prejuízo, comprove a ré/reconvinte GP Multimarcas Comércio de 

Automóveis Ltda. - ME o recolhimento das custas processuais referentes 

à sua pretensão reconvencional, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento e extinção sem resolução do mérito da sua 

reconvenção. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008089-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO MACHADO FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS NEVES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008089-93.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCIANO MACHADO FRAGA RÉU: RUBENS NEVES JUNIOR 

Vistos. Desde o protocolo do petitório de id 9248356, em agosto de 2017, 

decorreu, obviamente, prazo muito superior aos 15 (quinze) dias requerido 

pela parte autora. Desta feita, manifeste-se a parte autora, requerendo o 

que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037915-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1037915-67.2017.8.11.0041 Cite-se o devedor executado para, 

no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 17 

de janeiro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito 

Documento assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do 

CPC/15.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038648-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIMAEL JOSE MENDES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos. Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de 

prova escrita sem eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do 

art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo 

de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu 

poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo (art. 702 do CPC/15). Cumpra-se. Cuiabá 17 de janeiro 

de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito Documento 

assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000553-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SALETE FANTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

HERMES FERNANDES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000553-94.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARLI SALETE FANTIN RÉU: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, 

HERMES FERNANDES RODRIGUES Vistos. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000671-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL SOARES DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000671-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: ADEMIL SOARES DE FRANCA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 23.03.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024505-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024505-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: GERSON ARAUJO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Redistribua-se novamente 

ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, uma vez que a decisão (id. 

9459134) apontou a existência de prevenção daquele Juízo nos termos do 

artigo 286, II, do NCPC, ao passo que distribuída naquele Juízo demanda 

idêntica a presente como bem alertou a parte autora em sua petição inicial 

atual, não se aplicando ao caso a súmula suscitada. Ademais, 

discordando da presente situação de prevenção, deverá aquele Juízo 

suscitar o competente conflito de competência. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011833-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011833-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA RÉU: CARMEM LUCIA 

DA SILVA Vistos. Desde o protocolo do petitório de id 10027199, em 

setembro de 2017, decorreu, obviamente, prazo muito superior aos 30 

(trinta) dias requerido pela parte autora. Desta feita, manifeste-se a parte 

autora, requerendo objetivamente o que entender de direito, dando regular 

prosseguimento ao feito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022546-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (EMBARGANTE)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WG DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA 

CAMINHOES LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022546-33.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI, ESCAVASUL 

CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: WG DISTRIBUIDORA 

DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDA - ME Vistos. 

Cite-se a parte ré para responder ao recurso de apelação interposto pela 

parte autora no id 9907896 e seguintes, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (NCPC, 331, § 1º, c/c 1.010, § 1º). Certifique-se a 

tempestividade da interposição recursal. Após, cumprido o disposto no § 

3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça para apreciação do mencionado recurso. Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028286-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NSW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BARELLI BET OAB - SP346581 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CAMARGO PUPIN (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028286-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: NSW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RÉU: 

MARISA CAMARGO PUPIN Vistos. Verifico que a pretensão inicial vem 

acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo. Posto isto, 

nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e de 

pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial, 

e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas. Conste, 

ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação, oferecimento de embargos ou estes sejam 

rejeitados, haverá a conversão do mandado monitório em mandado 

executivo (art. 702 do CPC/15). Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020969-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFALO BRANCO GRIL RESTAURANTE EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020969-20.2017.8.11.0041 

AUTOR: BUFALO BRANCO GRIL RESTAURANTE EIRELI RÉU: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS Vistos. Visando o saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 

10 do NCPC, que estabelecem os princípios da cooperação, do 

contraditório e da não surpresa, intimem-se as partes para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem as provas que pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena 

de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa ser 

produzida por ela mesma, deverá ser articulado de modo coerente e 

jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do NCPC); c) Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do NCPC). Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o 

eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida 

as hipóteses do art. 355 e 356 do NCPC. Após, decorrido o prazo, 

venham-me os autos conclusos. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022960-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY RODRIGO PRATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022960-31.2017.8.11.0041 

AUTOR: KENNEDY RODRIGO PRATES RÉU: EUDES MAGALHAES Vistos. 

Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do 

artigo 98 do NCPC. Cite-se o réu por Oficial de Justiça, uma vez que 

frustrada a citação por correio pelo fato da correspondência ter sido 

recebida por terceiro em endereço não situado em condomínio edilício ou 

loteamento com controle de acesso (NCPC, 248, §§ 1º e 4º). Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000607-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY JOAO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000607-60.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDNEY JOAO DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000574-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000574-70.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: REQUERENTE: COSME BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: 

JREQUERIDO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER - ME Vistos. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Sem 

custas em razão da gratuidade concedida. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. Cumpra-se 

na forma deprecada, utilizando-se da presente cópia como mandado. 

Após, devolva-se a presente deprecata com as nossas homenagens de 

estilo, independente de nova determinação. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000703-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000703-75.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO BARROS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032976-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LETICIA BIGATON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029586-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CRISTINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030808-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031093-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030540-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA VAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022312-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAILTON BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10443991 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026610-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALFREDO BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10805487 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026919-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10825151 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009003-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MACHADO LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO ANDRADE ZAMARIOLI OAB - MT8434/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019683-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON CLEMENTE TIBURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10515536 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021986-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUZA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10436798 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022219-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10446768 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021169-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ROQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10506146 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021989-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10447889 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011575-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE AVENIDA (RÉU)

ITALIAN ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015023-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10088026 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025156-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SOARES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10491422 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021074-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JAILSON DOS SANTOS TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10798574 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019250-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUELSEN RUFINO MENEZES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10464234 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021305-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDI VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10796547 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019752-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10464653 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022896-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025416-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1023483-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO OAB - MT0008883A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON VAZ GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020753-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10084102 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022514-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI DOS REIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10455632 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002028-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003443-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ANTONIA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001003-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ANDRADE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015445-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014217-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE CARLINDO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais, sob pena de inscrição na divida ativa e 

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024880-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANNY PROCOPIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB - MT0021652A (ADVOGADO)

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486/O 

(ADVOGADO)

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029978-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADYR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024939-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES JACINTO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026959-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEINE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019518-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA JESSICA SANTOS AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021435-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002339-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JONATHAN SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001053-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SILVA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 
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proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023099-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMIR GOMES MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025516-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORAYNE ALBERNAZ SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018837-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE MARIA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029880-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VICTOR YAMAMOTO LESSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

MARCELA PERMUY GOMES OAB - SP362305 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020871-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P A LIMA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

RANDALA VIEIRA LOPES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE CUIABA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026437-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028402-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN HILL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029787-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA COSTA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000794-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALASANDRA MARTINS LUCIALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000794-68.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ALASANDRA MARTINS LUCIALDO REQUERIDO: AVIANCA 

Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais ou pedido de gratuidade. Assim 

sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento 

das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000736-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000736-65.2018.8.11.0041 

AUTOR: WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038635-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ALVES PEDROSO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038635-34.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CARMELITA ALVES PEDROSO DA CRUZ REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Cuida-se de Liquidação de Sentença 

proposta por CARMELITA ALVES PEDROSO DA CRUZ em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA., ambos devidamente qualificados nos 

autos. Verifica-se que a parte autora formulou pedido de liquidação da 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 

0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite perante a Justiça do Estado do 

Acre. Destaco que apesar de inicial comunicação do Poder Judiciário do 

Acre acerca da competência para processamento de demandas similares, 

é certo que existe evidente relação de consumo envolvida nos autos. 

Face às peculiaridades do negócio jurídico em questão, o E. STJ 

reconheceu que as regras do CDC prevalecerão para fins de fixação de 

competência em ações promovidas pelos 'divulgadores' em face da 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA., logo, resta válida a competência do foro 

do domicílio do consumidor (CDC, 98, § 2º, I). Segundo o prof. Fredie 

Didier: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial. Como se trata 

de decisão proferida após atividade cognitiva, é possível que sobre ela 

recaia a autoridade da coisa julgada material”. Pois bem. Inicialmente, deve 

ser destacado o apontamento da parte autora no sentido de que “... o 

pedido de liquidação de sentença proferida em ação coletiva, quando 

movida pelos credores, não constitui uma nova ação, mas, tão somente, 

prolongamento da fase de conhecimento, sem que surja nova relação 

jurídica-processual, o que dispensa o recolhimento das custas iniciais, 

(...)” (id. 11249076). Na realidade, há que se discordar do aludido 

entendimento, pois é certo que a presente liquidação não está sendo 

pleiteada nos mesmos autos em que se proferiu a sentença, cuja 

liquidação é tencionada. Em verdade, a presente liquidação está sento 

pleiteada em outro Estado da Federação, apresentando-se como 

verdadeira demanda autônoma de execução individual de sentença 

coletiva, e nesse sentido já se assentou o seguinte: “(...) Tendo em vista 

que na execução individual de sentença genérica, o liquidante/exequente 

deverá comprovar em ação autônoma e em procedimento em contraditório, 

o dano pessoal, o nexo etiológico deste dano com o dano global da ação 

coletiva e a sua qualificação, a isenção das custas da ação civil pública 

prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85 e art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor, não se estende ao consumidor individual, haja vista que o 

seu beneficiário é a sociedade (...)” (TJMG, AI 10699140112037001/MG, 

Relator: Mariza Porto, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 

20/7/0015, Publicação: 31/07/2015). “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. 

HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO. CUSTAS. PAGAMENTO DEVIDO. Na fase de 

habilitação/liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública é devido 

o pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.” (TJMG, AC 

10024122857881001/MG, Relator: Cabral da Silva, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/03/2014, Publicação: 02/04/2014). A 

adoção do entendimento defendido pela parte autora ensejaria a ausência 

de contrapartida para o Estado de Mato Grosso em razão dos custos 

inerentes a instauração da ação coletiva em unidade da federação diversa 

daquela na qual se pretende a liquidação, sem que haja qualquer fato que 

o justifique, como, por exemplo, o gozo das benesses da justiça gratuita. 

Desta forma, considerando que o beneficiário da presente pretensão é o 

consumidor/requerente lesado e não a sociedade, não há que se falar em 

isenção das custas, nos termos do art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor e art. 18 da Lei n. 7.347/85, que dispõe sobre a ação civil 

pública, razão pela qual é devido o pagamento das custas iniciais para o 

regular prosseguimento do feito. Concomitante com a tese de que as 

custas processuais não são devidas, é certo que a parte autora formula 

pedido para a concessão da gratuidade da Justiça. Nesse sentido, 

necessário se tornam algumas ponderações. Em primeiro lugar, não 
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acredito seja o caso, mas faço anotar o fato de que a facilidade do 

acesso à Justiça banalizou a propositura de ações. O manto da gratuidade 

assim convida, pois em caso de improcedência da demanda não há 

desembolso a título de sucumbência, posto que suspensa a exigibilidade 

se deferida a gratuidade da Justiça. É preciso que aquele que busca o 

auxílio do Judiciário tenha em mente a responsabilidade que é movimentar 

a máquina da Justiça, inclusive, com a possibilidade de ser condenado por 

litigância de má-fé, se assim configurada a hipótese. Nesse sentido, 

quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária, atentando-se à temática do litígio, ou seja, demanda na qual se 

visa garantir ressarcimento de investimento da parte autora junto ao 

requerido, no valor de R$ 23.000,00, não vejo razão para seu deferimento 

in limine, posto que a aludida pretensão coloque em cheque a 

impossibilidade de pagamento dos valores abarcados pela gratuidade de 

justiça (NCPC, 98, § 1º), sendo autorizado pelo § 2º do art. 99 a 

determinação de comprovação do preenchimento dos requisitos para a 

concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que a declaração de 

hipossuficiência juntada com a inicial se encontra desacompanhada de 

qualquer outro elemento de prova, sendo certo que ela se reveste de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador, 

conforme se depreende dos julgados abaixo: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Conquanto esta Corte admita que 

para concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do 

interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento 

reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida 

pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. A 

revisão do acórdão recorrido, que desacolhe o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, demanda reexame do conjunto 

fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede 

especial, nos termos da súmula 07/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. 

(STJ, AgRg no Ag nº 925.756/RJ, 4ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, 

j. 19/02/2008, DJe 03/03/2008). AGRAVO REGIMENTAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE - PRESUNÇÃO 

RELATIVA - POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ - PRECEDENTES - 

INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E A 

CONDIÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - ENTENDIMENTO OBTIDO DA 

ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO. 

(STJ, AgRg no AgRg no Ag nº 978.821/DF, 3ª Turma, rel. Min. Massami 

Uyeda, j. 21/08/2008, DJe 15/10/2008). No caso dos autos, o requerente 

não acostou qualquer documento hábil a evidenciar a alegada situação de 

hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, entendo que para 

que seja concedido o benefício da Assistência Judiciária, imperiosa a 

comprovação de sua verdadeira necessidade, o que não restou claro nos 

autos. Cobra relevo consignar ainda, que o procedimento de liquidação de 

sentença não enseja nova discussão da lide já decidida, que deu origem à 

sentença ilíquida, mas tão-somente integrar o título judicial, e nessa 

situação, escreve Cândido Rangel Dinamarco: “(...) sendo conhecido 

todos os elementos necessários para compor os cálculos aritméticos 

pertinentes, basta tomá-los em consideração e com base neles, fazer 

multiplicações e somas, ou também as subtrações ou divisões quando for 

o caso, chegando-se ao resultado devido. Isso é feito pelo próprio 

exequente na memória de cálculo que a acompanha sua demanda de 

execução.” (Instituições de Direito Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. 

Malheiros). O art. 509 do CPC estabelece que a sentença que condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, será liquidada por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação (inciso I) ou pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (inciso II), 

cumprindo esclarecer que tem o liquidante o ônus de apontar no 

requerimento, a maneira pela qual pretende alcançar o valor devido. Nesse 

sentido, cobra consignar que a parte autora sustentou a necessidade de 

demonstrar, na presente liquidação “fato novo (vínculo jurídico com a 

Requerida e demonstração do prejuízo),(...)” (id. 11249076), o que em tese 

importaria na liquidação pelo procedimento comum. Note-se, que a parte 

autora afirmou em síntese na exordial, que os documentos inerentes à 

operação interna do “back office” estão de posse da Requerida, ao que 

necessário seria este Juízo compeli-la a a apresentar os documentos que 

lhe são inerentes para fins de se dar efetividade aos termos da r. 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Nesse sentido, formula pretensão na inicial 

para que a requerida exiba os documentos pertinentes. Denote-se, 

entretanto, que a parte autora apesar de alegar ter realizado investimento 

na empresa requerida não apresenta nenhum início de prova que indique e 

aponte a existência do aludido vínculo jurídico. Portanto, ao analisar os 

autos, o que se extrai é que a demanda carece de pressuposto essencial 

para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, haja vista que o 

Requerente pretende ser restituído dos valores que alega ter pago ao 

Requerido, mas não demonstra, por qualquer prova documental, que 

efetuou qualquer pagamento à Ympactus Comercial S/A ou a terceiro. 

Malgrado a parte autora aduza que os documentos relativos à 

movimentação dos valores investidos se encontrem em poder da 

requerida, é certo que deve comprovar ao menos o início da relação, ou 

seja, a realização do aludido investimento, pois somente terá direito à 

reparação pleiteada caso demonstre o efetivo decréscimo de seu 

patrimônio, seja por extratos bancários, por títulos de crédito ou demais 

documentos representantes de operações financeiras. Do contrário, 

estar-se-ia a pleitear direito alheio, o que é vedado nesta hipótese, por 

ausência de autorização pelo ordenamento jurídico para tanto (CPC, 18), 

ou pior manipulando o Poder Judiciário para obtenção de vantagem 

indevida. Ante o exposto, EMENDE a parte autora a sua petição inicial, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando: a) a sua alegada 

hipossuficiência econômico-financeira, trazendo aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, “cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, (...).” (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015), nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que a parte 

autora poderá, ainda, no prazo estabelecido proceder com o recolhimento 

das custas judiciais. b) a efetivação, por prova documental, de pagamento 

no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) à YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. ou a terceiro a ela vinculado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER JUNIOR CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000718-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALEXANDER JUNIOR CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038639-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDA MARIA DIAS LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038639-71.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CIDA MARIA DIAS LESSA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta 

por CIDA MARIA DIAS LESSA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que a parte 

autora formulou pedido de liquidação da sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite perante a 

Justiça do Estado do Acre. Destaco que apesar de inicial comunicação do 

Poder Judiciário do Acre acerca da competência para processamento de 

demandas similares, é certo que existe evidente relação de consumo 

envolvida nos autos. Face às peculiaridades do negócio jurídico em 

questão, o E. STJ reconheceu que as regras do CDC prevalecerão para 

fins de fixação de competência em ações promovidas pelos 'divulgadores' 

em face da YMPACTUS COMERCIAL S/A, logo, resta válida a competência 

do foro do domicílio do consumidor (CDC, 98, § 2º, I). Segundo o prof. 

Fredie Didier: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial. Como se trata 

de decisão proferida após atividade cognitiva, é possível que sobre ela 

recaia a autoridade da coisa julgada material”. Pois bem. Inicialmente, deve 

ser destacado o apontamento da parte autora no sentido de que “... o 

pedido de liquidação de sentença proferida em ação coletiva, quando 

movida pelos credores, não constitui uma nova ação, mas, tão somente, 

prolongamento da fase de conhecimento, sem que surja nova relação 

jurídica-processual, o que dispensa o recolhimento das custas iniciais, 

(...)” (id. 11249295). Na realidade, há que se discordar do aludido 

entendimento, pois é certo que a presente liquidação não está sendo 

pleiteada nos mesmos autos em que se proferiu a sentença, cuja 

liquidação é tencionada. Em verdade, a presente liquidação está sento 

pleiteada em outro Estado da Federação, apresentando-se como 

verdadeira demanda autônoma de execução individual de sentença 

coletiva, e nesse sentido já se assentou o seguinte: “(...) Tendo em vista 

que na execução individual de sentença genérica, o liquidante/exequente 

deverá comprovar em ação autônoma e em procedimento em contraditório, 

o dano pessoal, o nexo etiológico deste dano com o dano global da ação 

coletiva e a sua qualificação, a isenção das custas da ação civil pública 

prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85 e art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor, não se estende ao consumidor individual, haja vista que o 

seu beneficiário é a sociedade (...)” (TJMG, AI 10699140112037001/MG, 

Relator: Mariza Porto, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 

20/7/0015, Publicação: 31/07/2015). “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. 

HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO. CUSTAS. PAGAMENTO DEVIDO. Na fase de 

habilitação/liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública é devido 

o pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.” (TJMG, AC 

10024122857881001/MG, Relator: Cabral da Silva, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/03/2014, Publicação: 02/04/2014). A 

adoção do entendimento defendido pela parte autora ensejaria a ausência 

de contrapartida para o Estado de Mato Grosso em razão dos custos 

inerentes a instauração da ação coletiva em unidade da federação diversa 

daquela na qual se pretende a liquidação, sem que haja qualquer fato que 

o justifique, como, por exemplo, o gozo das benesses da justiça gratuita. 

Desta forma, considerando que o beneficiário da presente pretensão é o 

consumidor/requerente lesado e não a sociedade, não há que se falar em 

isenção das custas, nos termos do art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor e art. 18 da Lei n. 7.347/85, que dispõe sobre a ação civil 

pública, razão pela qual é devido o pagamento das custas iniciais para o 

regular prosseguimento do feito. Concomitante com a tese de que as 

custas processuais não são devidas, é certo que a parte autora formula 

pedido para a concessão da gratuidade da Justiça. Nesse sentido, 

necessário se tornam algumas ponderações. Em primeiro lugar, não 

acredito seja o caso, mas faço anotar o fato de que a facilidade do 

acesso à Justiça banalizou a propositura de ações. O manto da gratuidade 

assim convida, pois em caso de improcedência da demanda não há 

desembolso a título de sucumbência, posto que suspensa a exigibilidade 

se deferida a gratuidade da Justiça. É preciso que aquele que busca o 

auxílio do Judiciário tenha em mente a responsabilidade que é movimentar 

a máquina da Justiça, inclusive, com a possibilidade de ser condenado por 

litigância de má-fé, se assim configurada a hipótese. Nesse sentido, 

quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária, atentando-se à temática do litígio, ou seja, demanda na qual se 

visa garantir ressarcimento de investimento da parte autora junto ao 

requerido, no valor de R$ 33.000,00, não vejo razão para seu deferimento 

in limine, posto que a aludida pretensão coloque em cheque a 

impossibilidade de pagamento dos valores abarcados pela gratuidade de 

justiça (NCPC, 98, § 1º), sendo autorizado pelo § 2º do art. 99 a 

determinação de comprovação do preenchimento dos requisitos para a 

concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que a declaração de 

hipossuficiência juntada com a inicial se encontra desacompanhada de 

qualquer outro elemento de prova, sendo certo que ela se reveste de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador, 

conforme se depreende dos julgados abaixo: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Conquanto esta Corte admita que 

para concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do 

interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento 

reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida 

pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. A 

revisão do acórdão recorrido, que desacolhe o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, demanda reexame do conjunto 

fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede 

especial, nos termos da súmula 07/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. 

(STJ, AgRg no Ag nº 925.756/RJ, 4ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, 

j. 19/02/2008, DJe 03/03/2008). AGRAVO REGIMENTAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE - PRESUNÇÃO 

RELATIVA - POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ - PRECEDENTES - 

INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E A 

CONDIÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - ENTENDIMENTO OBTIDO DA 

ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO. 

(STJ, AgRg no AgRg no Ag nº 978.821/DF, 3ª Turma, rel. Min. Massami 

Uyeda, j. 21/08/2008, DJe 15/10/2008). No caso dos autos, o requerente 

não acostou qualquer documento hábil a evidenciar a alegada situação de 

hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, entendo que para 

que seja concedido o benefício da Assistência Judiciária, imperiosa a 

comprovação de sua verdadeira necessidade, o que não restou claro nos 

autos. Cobra relevo consignar ainda, que o procedimento de liquidação de 

sentença não enseja nova discussão da lide já decidida, que deu origem à 

sentença ilíquida, mas tão-somente integrar o título judicial, e nessa 

situação, escreve Cândido Rangel Dinamarco: “(...) sendo conhecido 

todos os elementos necessários para compor os cálculos aritméticos 

pertinentes, basta tomá-los em consideração e com base neles, fazer 

multiplicações e somas, ou também as subtrações ou divisões quando for 

o caso, chegando-se ao resultado devido. Isso é feito pelo próprio 

exequente na memória de cálculo que a acompanha sua demanda de 

execução.” (Instituições de Direito Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. 

Malheiros). O art. 509 do CPC estabelece que a sentença que condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, será liquidada por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação (inciso I) ou pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (inciso II), 

cumprindo esclarecer que tem o liquidante o ônus de apontar no 

requerimento, a maneira pela qual pretende alcançar o valor devido. Nesse 

sentido, cobra consignar que a parte autora sustentou a necessidade de 

demonstrar, na presente liquidação “fato novo (vínculo jurídico com a 

Requerida e demonstração do prejuízo),(...)” (id. 11249295), o que em tese 

importaria na liquidação pelo procedimento comum. Note-se, que a parte 

autora afirmou em síntese na exordial, que os documentos inerentes à 
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operação interna do “back office” estão de posse da Requerida, ao que 

necessário seria este Juízo compeli-la a a apresentar os documentos que 

lhe são inerentes para fins de se dar efetividade aos termos da r. 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Nesse sentido, formula pretensão na inicial 

para que a requerida exiba os documentos pertinentes. Denote-se, 

entretanto, que a parte autora apesar de alegar ter realizado investimento 

na empresa requerida não apresenta nenhum início de prova que indique e 

aponte a existência do aludido vínculo jurídico. Portanto, ao analisar os 

autos, o que se extrai é que a demanda carece de pressuposto essencial 

para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, haja vista que o 

Requerente pretende ser restituído dos valores que alega ter pago ao 

Requerido, mas não demonstra, por qualquer prova documental, que 

efetuou qualquer pagamento à Ympactus Comercial S/A ou a terceiro. 

Malgrado a parte autora aduza que os documentos relativos à 

movimentação dos valores investidos se encontrem em poder da 

requerida, é certo que deve comprovar ao menos o início da relação, ou 

seja, a realização do aludido investimento, pois somente terá direito à 

reparação pleiteada caso demonstre o efetivo decréscimo de seu 

patrimônio, seja por extratos bancários, por títulos de crédito ou demais 

documentos representantes de operações financeiras. Do contrário, 

estar-se-ia a pleitear direito alheio, o que é vedado nesta hipótese, por 

ausência de autorização pelo ordenamento jurídico para tanto (CPC, 18), 

ou pior manipulando o Poder Judiciário para obtenção de vantagem 

indevida. Ante o exposto, EMENDE a parte autora a sua petição inicial, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando: a) a sua alegada 

hipossuficiência econômico-financeira, trazendo aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, “cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, (...).” (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015), nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que a parte 

autora poderá, ainda, no prazo estabelecido proceder com o recolhimento 

das custas judiciais. b) a efetivação, por prova documental, de pagamento 

no valor de R$ 33.000,00 (vinte e três mil reais) à YMPACTUS COMERCIAL 

S/A ou a terceiro a ela vinculado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038686-45.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSIAS ALVES DE FRANCA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta 

por JOSIAS ALVES DE FRANCA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que a parte 

autora formulou pedido de liquidação da sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite perante a 

Justiça do Estado do Acre. Destaco que apesar de inicial comunicação do 

Poder Judiciário do Acre acerca da competência para processamento de 

demandas similares, é certo que existe evidente relação de consumo 

envolvida nos autos. Face às peculiaridades do negócio jurídico em 

questão, o E. STJ reconheceu que as regras do CDC prevalecerão para 

fins de fixação de competência em ações promovidas pelos 'divulgadores' 

em face da YMPACTUS COMERCIAL S/A, logo, resta válida a competência 

do foro do domicílio do consumidor (CDC, 98, § 2º, I). Segundo o prof. 

Fredie Didier: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial. Como se trata 

de decisão proferida após atividade cognitiva, é possível que sobre ela 

recaia a autoridade da coisa julgada material”. Pois bem. Inicialmente, deve 

ser destacado o apontamento da parte autora no sentido de que “... o 

pedido de liquidação de sentença proferida em ação coletiva, quando 

movida pelos credores, não constitui uma nova ação, mas, tão somente, 

prolongamento da fase de conhecimento, sem que surja nova relação 

jurídica-processual, o que dispensa o recolhimento das custas iniciais, 

(...)” (id. 11254526). Na realidade, há que se discordar do aludido 

entendimento, pois é certo que a presente liquidação não está sendo 

pleiteada nos mesmos autos em que se proferiu a sentença, cuja 

liquidação é tencionada. Em verdade, a presente liquidação está sento 

pleiteada em outro Estado da Federação, apresentando-se como 

verdadeira demanda autônoma de execução individual de sentença 

coletiva, e nesse sentido já se assentou o seguinte: “(...) Tendo em vista 

que na execução individual de sentença genérica, o liquidante/exequente 

deverá comprovar em ação autônoma e em procedimento em contraditório, 

o dano pessoal, o nexo etiológico deste dano com o dano global da ação 

coletiva e a sua qualificação, a isenção das custas da ação civil pública 

prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85 e art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor, não se estende ao consumidor individual, haja vista que o 

seu beneficiário é a sociedade (...)” (TJMG, AI 10699140112037001/MG, 

Relator: Mariza Porto, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 

20/7/0015, Publicação: 31/07/2015). “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. 

HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO. CUSTAS. PAGAMENTO DEVIDO. Na fase de 

habilitação/liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública é devido 

o pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.” (TJMG, AC 

10024122857881001/MG, Relator: Cabral da Silva, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/03/2014, Publicação: 02/04/2014). A 

adoção do entendimento defendido pela parte autora ensejaria a ausência 

de contrapartida para o Estado de Mato Grosso em razão dos custos 

inerentes a instauração da ação coletiva em unidade da federação diversa 

daquela na qual se pretende a liquidação, sem que haja qualquer fato que 

o justifique, como, por exemplo, o gozo das benesses da justiça gratuita. 

Desta forma, considerando que o beneficiário da presente pretensão é o 

consumidor/requerente lesado e não a sociedade, não há que se falar em 

isenção das custas, nos termos do art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor e art. 18 da Lei n. 7.347/85, que dispõe sobre a ação civil 

pública, razão pela qual é devido o pagamento das custas iniciais para o 

regular prosseguimento do feito. Concomitante com a tese de que as 

custas processuais não são devidas, é certo que a parte autora formula 

pedido para a concessão da gratuidade da Justiça. Nesse sentido, 

necessário se tornam algumas ponderações. Em primeiro lugar, não 

acredito seja o caso, mas faço anotar o fato de que a facilidade do 

acesso à Justiça banalizou a propositura de ações. O manto da gratuidade 

assim convida, pois em caso de improcedência da demanda não há 

desembolso a título de sucumbência, posto que suspensa a exigibilidade 

se deferida a gratuidade da Justiça. É preciso que aquele que busca o 

auxílio do Judiciário tenha em mente a responsabilidade que é movimentar 

a máquina da Justiça, inclusive, com a possibilidade de ser condenado por 

litigância de má-fé, se assim configurada a hipótese. Nesse sentido, 

quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária, atentando-se à temática do litígio, ou seja, demanda na qual se 

visa garantir ressarcimento de investimento da parte autora junto ao 

requerido, no valor de R$ 2.000,00, não vejo razão para seu deferimento 

in limine, posto que a aludida pretensão coloque em cheque a 

impossibilidade de pagamento dos valores abarcados pela gratuidade de 

justiça (NCPC, 98, § 1º), sendo autorizado pelo § 2º do art. 99 a 

determinação de comprovação do preenchimento dos requisitos para a 

concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que a declaração de 

hipossuficiência juntada com a inicial se encontra desacompanhada de 

qualquer outro elemento de prova, sendo certo que ela se reveste de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador, 

conforme se depreende dos julgados abaixo: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Conquanto esta Corte admita que 

para concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do 

interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento 

reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida 

pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. A 

revisão do acórdão recorrido, que desacolhe o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, demanda reexame do conjunto 
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fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede 

especial, nos termos da súmula 07/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. 

(STJ, AgRg no Ag nº 925.756/RJ, 4ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, 

j. 19/02/2008, DJe 03/03/2008). AGRAVO REGIMENTAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE - PRESUNÇÃO 

RELATIVA - POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ - PRECEDENTES - 

INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E A 

CONDIÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - ENTENDIMENTO OBTIDO DA 

ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO. 

(STJ, AgRg no AgRg no Ag nº 978.821/DF, 3ª Turma, rel. Min. Massami 

Uyeda, j. 21/08/2008, DJe 15/10/2008). No caso dos autos, o requerente 

não acostou qualquer documento hábil a evidenciar a alegada situação de 

hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, entendo que para 

que seja concedido o benefício da Assistência Judiciária, imperiosa a 

comprovação de sua verdadeira necessidade, o que não restou claro nos 

autos. Cobra relevo consignar ainda, que o procedimento de liquidação de 

sentença não enseja nova discussão da lide já decidida, que deu origem à 

sentença ilíquida, mas tão-somente integrar o título judicial, e nessa 

situação, escreve Cândido Rangel Dinamarco: “(...) sendo conhecido 

todos os elementos necessários para compor os cálculos aritméticos 

pertinentes, basta tomá-los em consideração e com base neles, fazer 

multiplicações e somas, ou também as subtrações ou divisões quando for 

o caso, chegando-se ao resultado devido. Isso é feito pelo próprio 

exequente na memória de cálculo que a acompanha sua demanda de 

execução.” (Instituições de Direito Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. 

Malheiros). O art. 509 do CPC estabelece que a sentença que condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, será liquidada por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação (inciso I) ou pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (inciso II), 

cumprindo esclarecer que tem o liquidante o ônus de apontar no 

requerimento, a maneira pela qual pretende alcançar o valor devido. Nesse 

sentido, cobra consignar que a parte autora sustentou a necessidade de 

demonstrar, na presente liquidação “fato novo (vínculo jurídico com a 

Requerida e demonstração do prejuízo),(...)” (id. 11254526), o que em tese 

importaria na liquidação pelo procedimento comum. Note-se, que a parte 

autora afirmou em síntese na exordial, que os documentos inerentes à 

operação interna do “back office” estão de posse da Requerida, ao que 

necessário seria este Juízo compeli-la a a apresentar os documentos que 

lhe são inerentes para fins de se dar efetividade aos termos da r. 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Nesse sentido, formula pretensão na inicial 

para que a requerida exiba os documentos pertinentes. Denote-se, 

entretanto, que a parte autora apesar de alegar ter realizado investimento 

na empresa requerida não apresenta nenhum início de prova que indique e 

aponte a existência do aludido vínculo jurídico. Portanto, ao analisar os 

autos, o que se extrai é que a demanda carece de pressuposto essencial 

para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, haja vista que o 

Requerente pretende ser restituído dos valores que alega ter pago ao 

Requerido, mas não demonstra, por qualquer prova documental, que 

efetuou qualquer pagamento à Ympactus Comercial S/A ou a terceiro. 

Malgrado a parte autora aduza que os documentos relativos à 

movimentação dos valores investidos se encontrem em poder da 

requerida, é certo que deve comprovar ao menos o início da relação, ou 

seja, a realização do aludido investimento, pois somente terá direito à 

reparação pleiteada caso demonstre o efetivo decréscimo de seu 

patrimônio, seja por extratos bancários, por títulos de crédito ou demais 

documentos representantes de operações financeiras. Do contrário, 

estar-se-ia a pleitear direito alheio, o que é vedado nesta hipótese, por 

ausência de autorização pelo ordenamento jurídico para tanto (CPC, 18), 

ou pior manipulando o Poder Judiciário para obtenção de vantagem 

indevida. Ante o exposto, EMENDE a parte autora a sua petição inicial, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando: a) a sua alegada 

hipossuficiência econômico-financeira, trazendo aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, “cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, (...).” (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015), nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que a parte 

autora poderá, ainda, no prazo estabelecido proceder com o recolhimento 

das custas judiciais. b) a efetivação, por prova documental, de pagamento 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à YMPACTUS COMERCIAL S/A ou 

a terceiro a ela vinculado, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038695-07.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LUCINEIDE PROCOPIO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Cuida-se de Liquidação de Sentença 

proposta por LUCINEIDE PROCOPIO DE FIGUEIREDO em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Verifica-se que a parte autora formulou pedido de liquidação da sentença 

proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, 

em trâmite perante a Justiça do Estado do Acre. Destaco que apesar de 

inicial comunicação do Poder Judiciário do Acre acerca da competência 

para processamento de demandas similares, é certo que existe evidente 

relação de consumo envolvida nos autos. Face às peculiaridades do 

negócio jurídico em questão, o E. STJ reconheceu que as regras do CDC 

prevalecerão para fins de fixação de competência em ações promovidas 

pelos 'divulgadores' em face da YMPACTUS COMERCIAL S/A, logo, resta 

válida a competência do foro do domicílio do consumidor (CDC, 98, § 2º, I). 

Segundo o prof. Fredie Didier: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de 

integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos 

elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica 

individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução. 

Dessa forma, liquidação de sentença é atividade judicial cognitiva pela qual 

se busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num 

título judicial. Como se trata de decisão proferida após atividade cognitiva, 

é possível que sobre ela recaia a autoridade da coisa julgada material”. 

Pois bem. Inicialmente, deve ser destacado o apontamento da parte autora 

no sentido de que “... o pedido de liquidação de sentença proferida em 

ação coletiva, quando movida pelos credores, não constitui uma nova 

ação, mas, tão somente, prolongamento da fase de conhecimento, sem 

que surja nova relação jurídica-processual, o que dispensa o recolhimento 

das custas iniciais, (...)” (id. 11254881). Na realidade, há que se discordar 

do aludido entendimento, pois é certo que a presente liquidação não está 

sendo pleiteada nos mesmos autos em que se proferiu a sentença, cuja 

liquidação é tencionada. Em verdade, a presente liquidação está sento 

pleiteada em outro Estado da Federação, apresentando-se como 

verdadeira demanda autônoma de execução individual de sentença 

coletiva, e nesse sentido já se assentou o seguinte: “(...) Tendo em vista 

que na execução individual de sentença genérica, o liquidante/exequente 

deverá comprovar em ação autônoma e em procedimento em contraditório, 

o dano pessoal, o nexo etiológico deste dano com o dano global da ação 

coletiva e a sua qualificação, a isenção das custas da ação civil pública 

prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85 e art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor, não se estende ao consumidor individual, haja vista que o 

seu beneficiário é a sociedade (...)” (TJMG, AI 10699140112037001/MG, 

Relator: Mariza Porto, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 

20/7/0015, Publicação: 31/07/2015). “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. 

HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO. CUSTAS. PAGAMENTO DEVIDO. Na fase de 

habilitação/liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública é devido 

o pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.” (TJMG, AC 

10024122857881001/MG, Relator: Cabral da Silva, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/03/2014, Publicação: 02/04/2014). A 

adoção do entendimento defendido pela parte autora ensejaria a ausência 

de contrapartida para o Estado de Mato Grosso em razão dos custos 

inerentes a instauração da ação coletiva em unidade da federação diversa 

daquela na qual se pretende a liquidação, sem que haja qualquer fato que 

o justifique, como, por exemplo, o gozo das benesses da justiça gratuita. 

Desta forma, considerando que o beneficiário da presente pretensão é o 

consumidor/requerente lesado e não a sociedade, não há que se falar em 
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isenção das custas, nos termos do art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor e art. 18 da Lei n. 7.347/85, que dispõe sobre a ação civil 

pública, razão pela qual é devido o pagamento das custas iniciais para o 

regular prosseguimento do feito. Concomitante com a tese de que as 

custas processuais não são devidas, é certo que a parte autora formula 

pedido para a concessão da gratuidade da Justiça. Nesse sentido, 

necessário se tornam algumas ponderações. Em primeiro lugar, não 

acredito seja o caso, mas faço anotar o fato de que a facilidade do 

acesso à Justiça banalizou a propositura de ações. O manto da gratuidade 

assim convida, pois em caso de improcedência da demanda não há 

desembolso a título de sucumbência, posto que suspensa a exigibilidade 

se deferida a gratuidade da Justiça. É preciso que aquele que busca o 

auxílio do Judiciário tenha em mente a responsabilidade que é movimentar 

a máquina da Justiça, inclusive, com a possibilidade de ser condenado por 

litigância de má-fé, se assim configurada a hipótese. Nesse sentido, 

quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária, atentando-se à temática do litígio, ou seja, demanda na qual se 

visa garantir ressarcimento de investimento da parte autora junto ao 

requerido, no valor de R$ 4.987,50, não vejo razão para seu deferimento 

in limine, posto que a aludida pretensão coloque em cheque a 

impossibilidade de pagamento dos valores abarcados pela gratuidade de 

justiça (NCPC, 98, § 1º), sendo autorizado pelo § 2º do art. 99 a 

determinação de comprovação do preenchimento dos requisitos para a 

concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que a declaração de 

hipossuficiência juntada com a inicial se encontra desacompanhada de 

qualquer outro elemento de prova, sendo certo que ela se reveste de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador, 

conforme se depreende dos julgados abaixo: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Conquanto esta Corte admita que 

para concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do 

interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento 

reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida 

pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. A 

revisão do acórdão recorrido, que desacolhe o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, demanda reexame do conjunto 

fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede 

especial, nos termos da súmula 07/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. 

(STJ, AgRg no Ag nº 925.756/RJ, 4ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, 

j. 19/02/2008, DJe 03/03/2008). AGRAVO REGIMENTAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE - PRESUNÇÃO 

RELATIVA - POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ - PRECEDENTES - 

INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E A 

CONDIÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - ENTENDIMENTO OBTIDO DA 

ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO. 

(STJ, AgRg no AgRg no Ag nº 978.821/DF, 3ª Turma, rel. Min. Massami 

Uyeda, j. 21/08/2008, DJe 15/10/2008). No caso dos autos, o requerente 

não acostou qualquer documento hábil a evidenciar a alegada situação de 

hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, entendo que para 

que seja concedido o benefício da Assistência Judiciária, imperiosa a 

comprovação de sua verdadeira necessidade, o que não restou claro nos 

autos. Cobra relevo consignar ainda, que o procedimento de liquidação de 

sentença não enseja nova discussão da lide já decidida, que deu origem à 

sentença ilíquida, mas tão-somente integrar o título judicial, e nessa 

situação, escreve Cândido Rangel Dinamarco: “(...) sendo conhecido 

todos os elementos necessários para compor os cálculos aritméticos 

pertinentes, basta tomá-los em consideração e com base neles, fazer 

multiplicações e somas, ou também as subtrações ou divisões quando for 

o caso, chegando-se ao resultado devido. Isso é feito pelo próprio 

exequente na memória de cálculo que a acompanha sua demanda de 

execução.” (Instituições de Direito Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. 

Malheiros). O art. 509 do CPC estabelece que a sentença que condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, será liquidada por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação (inciso I) ou pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (inciso II), 

cumprindo esclarecer que tem o liquidante o ônus de apontar no 

requerimento, a maneira pela qual pretende alcançar o valor devido. Nesse 

sentido, cobra consignar que a parte autora sustentou a necessidade de 

demonstrar, na presente liquidação “fato novo (vínculo jurídico com a 

Requerida e demonstração do prejuízo),(...)” (id. 11254881), o que em tese 

importaria na liquidação pelo procedimento comum. Note-se, que a parte 

autora afirmou em síntese na exordial, que os documentos inerentes à 

operação interna do “back office” estão de posse da Requerida, ao que 

necessário seria este Juízo compeli-la a a apresentar os documentos que 

lhe são inerentes para fins de se dar efetividade aos termos da r. 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Nesse sentido, formula pretensão na inicial 

para que a requerida exiba os documentos pertinentes. Denote-se, 

entretanto, que a parte autora apesar de alegar ter realizado investimento 

na empresa requerida não apresenta nenhum início de prova que indique e 

aponte a existência do aludido vínculo jurídico. Portanto, ao analisar os 

autos, o que se extrai é que a demanda carece de pressuposto essencial 

para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, haja vista que o 

Requerente pretende ser restituído dos valores que alega ter pago ao 

Requerido, mas não demonstra, por qualquer prova documental, que 

efetuou qualquer pagamento à Ympactus Comercial S/A ou a terceiro. 

Malgrado a parte autora aduza que os documentos relativos à 

movimentação dos valores investidos se encontrem em poder da 

requerida, é certo que deve comprovar ao menos o início da relação, ou 

seja, a realização do aludido investimento, pois somente terá direito à 

reparação pleiteada caso demonstre o efetivo decréscimo de seu 

patrimônio, seja por extratos bancários, por títulos de crédito ou demais 

documentos representantes de operações financeiras. Do contrário, 

estar-se-ia a pleitear direito alheio, o que é vedado nesta hipótese, por 

ausência de autorização pelo ordenamento jurídico para tanto (CPC, 18), 

ou pior manipulando o Poder Judiciário para obtenção de vantagem 

indevida. Ante o exposto, EMENDE a parte autora a sua petição inicial, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando: a) a sua alegada 

hipossuficiência econômico-financeira, trazendo aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, “cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, (...).” (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015), nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que a parte 

autora poderá, ainda, no prazo estabelecido proceder com o recolhimento 

das custas judiciais. b) a efetivação, por prova documental, de pagamento 

no valor de R$ 4.987,50 (quatro mil e novecentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) à YMPACTUS COMERCIAL S/A ou a terceiro a ela 

vinculado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038717-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BONDESPACHO DIAS LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038717-65.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MANOEL BONDESPACHO DIAS LESSA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Cuida-se de Liquidação de Sentença 

proposta por MANOEL BONDESPACHO DIAS LESSA em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Verifica-se que a parte autora formulou pedido de liquidação da sentença 

proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, 

em trâmite perante a Justiça do Estado do Acre. Destaco que apesar de 

inicial comunicação do Poder Judiciário do Acre acerca da competência 

para processamento de demandas similares, é certo que existe evidente 

relação de consumo envolvida nos autos. Face às peculiaridades do 

negócio jurídico em questão, o E. STJ reconheceu que as regras do CDC 

prevalecerão para fins de fixação de competência em ações promovidas 

pelos 'divulgadores' em face da YMPACTUS COMERCIAL S/A, logo, resta 

válida a competência do foro do domicílio do consumidor (CDC, 98, § 2º, I). 

Segundo o prof. Fredie Didier: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de 

integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos 

elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica 
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individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução. 

Dessa forma, liquidação de sentença é atividade judicial cognitiva pela qual 

se busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num 

título judicial. Como se trata de decisão proferida após atividade cognitiva, 

é possível que sobre ela recaia a autoridade da coisa julgada material”. 

Pois bem. Inicialmente, deve ser destacado o apontamento da parte autora 

no sentido de que “... o pedido de liquidação de sentença proferida em 

ação coletiva, quando movida pelos credores, não constitui uma nova 

ação, mas, tão somente, prolongamento da fase de conhecimento, sem 

que surja nova relação jurídica-processual, o que dispensa o recolhimento 

das custas iniciais, (...)” (id. 11256481). Na realidade, há que se discordar 

do aludido entendimento, pois é certo que a presente liquidação não está 

sendo pleiteada nos mesmos autos em que se proferiu a sentença, cuja 

liquidação é tencionada. Em verdade, a presente liquidação está sento 

pleiteada em outro Estado da Federação, apresentando-se como 

verdadeira demanda autônoma de execução individual de sentença 

coletiva, e nesse sentido já se assentou o seguinte: “(...) Tendo em vista 

que na execução individual de sentença genérica, o liquidante/exequente 

deverá comprovar em ação autônoma e em procedimento em contraditório, 

o dano pessoal, o nexo etiológico deste dano com o dano global da ação 

coletiva e a sua qualificação, a isenção das custas da ação civil pública 

prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85 e art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor, não se estende ao consumidor individual, haja vista que o 

seu beneficiário é a sociedade (...)” (TJMG, AI 10699140112037001/MG, 

Relator: Mariza Porto, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 

20/7/0015, Publicação: 31/07/2015). “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. 

HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO. CUSTAS. PAGAMENTO DEVIDO. Na fase de 

habilitação/liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública é devido 

o pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.” (TJMG, AC 

10024122857881001/MG, Relator: Cabral da Silva, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/03/2014, Publicação: 02/04/2014). A 

adoção do entendimento defendido pela parte autora ensejaria a ausência 

de contrapartida para o Estado de Mato Grosso em razão dos custos 

inerentes a instauração da ação coletiva em unidade da federação diversa 

daquela na qual se pretende a liquidação, sem que haja qualquer fato que 

o justifique, como, por exemplo, o gozo das benesses da justiça gratuita. 

Desta forma, considerando que o beneficiário da presente pretensão é o 

consumidor/requerente lesado e não a sociedade, não há que se falar em 

isenção das custas, nos termos do art. 87 do Código de Defesa do 

Consumidor e art. 18 da Lei n. 7.347/85, que dispõe sobre a ação civil 

pública, razão pela qual é devido o pagamento das custas iniciais para o 

regular prosseguimento do feito. Concomitante com a tese de que as 

custas processuais não são devidas, é certo que a parte autora formula 

pedido para a concessão da gratuidade da Justiça. Nesse sentido, 

necessário se tornam algumas ponderações. Em primeiro lugar, não 

acredito seja o caso, mas faço anotar o fato de que a facilidade do 

acesso à Justiça banalizou a propositura de ações. O manto da gratuidade 

assim convida, pois em caso de improcedência da demanda não há 

desembolso a título de sucumbência, posto que suspensa a exigibilidade 

se deferida a gratuidade da Justiça. É preciso que aquele que busca o 

auxílio do Judiciário tenha em mente a responsabilidade que é movimentar 

a máquina da Justiça, inclusive, com a possibilidade de ser condenado por 

litigância de má-fé, se assim configurada a hipótese. Nesse sentido, 

quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária, atentando-se à temática do litígio, ou seja, demanda na qual se 

visa garantir ressarcimento de investimento da parte autora junto ao 

requerido, no valor de R$ 7.250,00, não vejo razão para seu deferimento 

in limine, posto que a aludida pretensão coloque em cheque a 

impossibilidade de pagamento dos valores abarcados pela gratuidade de 

justiça (NCPC, 98, § 1º), sendo autorizado pelo § 2º do art. 99 a 

determinação de comprovação do preenchimento dos requisitos para a 

concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que a declaração de 

hipossuficiência juntada com a inicial se encontra desacompanhada de 

qualquer outro elemento de prova, sendo certo que ela se reveste de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador, 

conforme se depreende dos julgados abaixo: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Conquanto esta Corte admita que 

para concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do 

interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento 

reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida 

pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. A 

revisão do acórdão recorrido, que desacolhe o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, demanda reexame do conjunto 

fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede 

especial, nos termos da súmula 07/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. 

(STJ, AgRg no Ag nº 925.756/RJ, 4ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, 

j. 19/02/2008, DJe 03/03/2008). AGRAVO REGIMENTAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE - PRESUNÇÃO 

RELATIVA - POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ - PRECEDENTES - 

INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E A 

CONDIÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - ENTENDIMENTO OBTIDO DA 

ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO. 

(STJ, AgRg no AgRg no Ag nº 978.821/DF, 3ª Turma, rel. Min. Massami 

Uyeda, j. 21/08/2008, DJe 15/10/2008). No caso dos autos, o requerente 

não acostou qualquer documento hábil a evidenciar a alegada situação de 

hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, entendo que para 

que seja concedido o benefício da Assistência Judiciária, imperiosa a 

comprovação de sua verdadeira necessidade, o que não restou claro nos 

autos. Cobra relevo consignar ainda, que o procedimento de liquidação de 

sentença não enseja nova discussão da lide já decidida, que deu origem à 

sentença ilíquida, mas tão-somente integrar o título judicial, e nessa 

situação, escreve Cândido Rangel Dinamarco: “(...) sendo conhecido 

todos os elementos necessários para compor os cálculos aritméticos 

pertinentes, basta tomá-los em consideração e com base neles, fazer 

multiplicações e somas, ou também as subtrações ou divisões quando for 

o caso, chegando-se ao resultado devido. Isso é feito pelo próprio 

exequente na memória de cálculo que a acompanha sua demanda de 

execução.” (Instituições de Direito Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. 

Malheiros). O art. 509 do CPC estabelece que a sentença que condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, será liquidada por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação (inciso I) ou pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (inciso II), 

cumprindo esclarecer que tem o liquidante o ônus de apontar no 

requerimento, a maneira pela qual pretende alcançar o valor devido. Nesse 

sentido, cobra consignar que a parte autora sustentou a necessidade de 

demonstrar, na presente liquidação “fato novo (vínculo jurídico com a 

Requerida e demonstração do prejuízo),(...)” (id. 11256481), o que em tese 

importaria na liquidação pelo procedimento comum. Note-se, que a parte 

autora afirmou em síntese na exordial, que os documentos inerentes à 

operação interna do “back office” estão de posse da Requerida, ao que 

necessário seria este Juízo compeli-la a a apresentar os documentos que 

lhe são inerentes para fins de se dar efetividade aos termos da r. 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Nesse sentido, formula pretensão na inicial 

para que a requerida exiba os documentos pertinentes. Denote-se, 

entretanto, que a parte autora apesar de alegar ter realizado investimento 

na empresa requerida não apresenta nenhum início de prova que indique e 

aponte a existência do aludido vínculo jurídico. Portanto, ao analisar os 

autos, o que se extrai é que a demanda carece de pressuposto essencial 

para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, haja vista que o 

Requerente pretende ser restituído dos valores que alega ter pago ao 

Requerido, mas não demonstra, por qualquer prova documental, que 

efetuou qualquer pagamento à Ympactus Comercial S/A ou a terceiro. 

Malgrado a parte autora aduza que os documentos relativos à 

movimentação dos valores investidos se encontrem em poder da 

requerida, é certo que deve comprovar ao menos o início da relação, ou 

seja, a realização do aludido investimento, pois somente terá direito à 

reparação pleiteada caso demonstre o efetivo decréscimo de seu 

patrimônio, seja por extratos bancários, por títulos de crédito ou demais 

documentos representantes de operações financeiras. Do contrário, 

estar-se-ia a pleitear direito alheio, o que é vedado nesta hipótese, por 

ausência de autorização pelo ordenamento jurídico para tanto (CPC, 18), 

ou pior manipulando o Poder Judiciário para obtenção de vantagem 

indevida. Ante o exposto, EMENDE a parte autora a sua petição inicial, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando: a) a sua alegada 

hipossuficiência econômico-financeira, trazendo aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, “cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, (...).” (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 
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Ribeiro, DJe 04.02.2015), nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que a parte 

autora poderá, ainda, no prazo estabelecido proceder com o recolhimento 

das custas judiciais. b) a efetivação, por prova documental, de pagamento 

no valor de R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais) à 

YMPACTUS COMERCIAL S/A ou a terceiro a ela vinculado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000796-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000796-38.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITO LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO 

AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos. Inicialmente, defiro os 

benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 

do NCPC. Ademais, comprove a parte autora que notificou a parte ré a 

sanar os vícios por ela apontados (ausência dos pés do sofá e montagem 

dos móveis), bem como traga aos autos as fotografias citadas na petição 

inicial, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da pretensão redibitória. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1025594-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES DIAS CRUZEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025594-97.2017.8.11.0041 

AUTOR: CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - EPP RÉU: THALES DIAS 

CRUZEIRO Vistos. O cumprimento do ato judicial determinado por este 

Juízo prescinde do arrombamento do imóvel, ação cuja natureza 

pressupõe que a sua realização seja feita à força, usando de violência. 

No caso, encontrando-se o imóvel abandonado, conforme constatado 

anteriormente e mesmo posteriormente ao deferimento da liminar de 

imissão de posse, basta que a parte autora interessada na ultimação da 

diligência disponha de um chaveiro cujas expensas serão de sua 

responsabilidade. Não obstante a isso, caso o profissional técnico 

mencionado não consiga abrir as portas do imóvel, DEFIRO, desde já, o 

ARROMBAMENTO, para que não haja mais empecilho ao efetivo 

cumprimento do respectivo mandado. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037025-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRITO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037025-31.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCELO BRITO SANTIAGO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1025594-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES DIAS CRUZEIRO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038666-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038666-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: LAURA 

APARECIDA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação Monitória promovida 

por MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO em desfavor de LAURA 

APARECIDA DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos. Expeça-se 

mandado de citação, com prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento 

nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos (art. 702 do NCPC), e 

que, não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá depositar em 

juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, NCPC). 

Para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.A.A. BEZERRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000045-51.2018.8.11.0041 

AUTOR: PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA RÉU: E.A.A. 

BEZERRA - ME Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Título 

Extrajudicial c/c Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais, 

ajuizada por PRIMME SERVIÇOS E COMÉRCIO ÓPTICO LTDA, em desfavor 

de E. A. A. BEZERRA – ME, ambos qualificados nos autos. Designo o dia 

03.04.2018, às 12h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 04 da Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000893-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURCENY PASSOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000893-38.2018.8.11.0041 

AUTOR: DURCENY PASSOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

23.03.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000868-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000868-25.2018.8.11.0041 

AUTOR: DANIELLE DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000862-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DIAS DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000862-18.2018.8.11.0041 

AUTOR: VANDERLEY DIAS DE MOURA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DOS SANTOS CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000847-49.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDINEIA DOS SANTOS CORREIA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000878-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOBO PONCINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUZÉBIO DINIZ MARQUES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000878-69.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ANA PAULA LOBO PONCINELLI REQUERIDO: EUZÉBIO 

DINIZ MARQUES DE ANDRADE Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais ou 

pedido de gratuidade. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000786-91.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIA ALVES PEREIRA RÉU: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA 

Vistos. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para 

o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000912-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBIANO MORAES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000912-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: KLEBIANO MORAES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.03.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835838 Nr: 40908-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 142/143, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 456611 Nr: 27298-12.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDECAP VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO 
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OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 251920 Nr: 18029-85.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA, ESPÓLIO DE JONIZE MARIA 

DA CUNHA CINTRA, JOICY DANIELLE GONÇALVES CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO NOVELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175, Lucivaldo Alves Meneses - OAB:4271, LUCIVALDO 

ALVES MENEZES - OAB:4271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 Vistos.

Decorrido o prazo para desocupação voluntária, desentranhem-se o 

mandado de fls. 400-401 para que seja devidamente cumprido, mediante a 

imissão dos exequentes na posse do imóvel objeto da obrigação 

estabelecida em sentença.

Por outro lado, no que diz respeito à utilização de força policial, indefiro-a, 

por ora, porquanto não foi possível verificar o preenchimento do 

pressuposto estabelecido no artigo 474 da CNGC.

Ultimadas as providências acima determinadas, voltem-me os autos 

conclusos oportunamente para apreciação da impugnação à qual foi 

denegado o efeito suspesivo e dos embargos de declaração opostos 

contra a decisão de 23/11/2017 de fls. 376-377.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência, inclusive, pelo Oficial de Justiça plantonista, em razão da 

proximidade do início do recesso forense.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 757261 Nr: 9428-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES, 

KARINE GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO NEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação 

apresentado pela parte requerida às fls. 411/416. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 787034 Nr: 40947-73.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIELE MARIA DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO - 

OAB:7659

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela 

parte requerida às fls. 169/174-vº. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091445 Nr: 6783-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT 

- UNISELVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:17.503, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, sobre a(s) carta(s) precatória devolvida(s) juntada(s) à(s) 

fl(s).129/133, tendo em vista que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) 

para citação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 456611 Nr: 27298-12.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDECAP VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

 Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

 “O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, 

de diversificados Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo 

adotadas em razão da aludida indisponibilidade.

 Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

 Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o 

edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensado as 

demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

 O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849542 Nr: 52749-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, 

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7.683, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - OAB:7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849846 Nr: 52980-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, EDUARDO PEDROSA MASSAD - OAB:184.071/SP, 

FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, FERNANDO BERNARDES 

PINHEIRO JUNIOR - OAB:246.572/SP

 Ante o exposto, considerando toda a fundamentação fática e jurídica 

acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para: a) declarar a prescrição trienal quanto ao pleito 

de restituição dos valores dispendidos a título de comissão de 

corretagem;b) condenar às requeridas a entrega do “kit cozinha” no prazo 

de 10 dias;c) condenar as requeridas ao pagamento de danos morais, no 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao que tal valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação;Face à sucumbência na parte mínima do pedido, condeno 

as rés ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado, aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias, e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, observe-se o disposto no 

art. 611 e seus parágrafos da CNGC, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I. Cumpra-seCuiabá, 07 de Dezembro de 2017Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868596 Nr: 8424-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, MARIA DE LURDES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009247 Nr: 27250-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SIQUEIRA EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1020178 Nr: 32017-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC, JEANE ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 

LUXO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MÁRCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13.281/MT, MARIANA 

FONSECA CORREA - OAB:22.038, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17680/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Tadeu Medeiros e 

Silva - OAB:86673, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078061 Nr: 245-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANI CAROLINE BICUDO RINALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149220 Nr: 31354-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA JOAQUINA DE MORAES, 

LUIZ FERNANDO VIEGAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DORILÊO 

LEITE, ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8.589

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 295287 Nr: 11949-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICE E VERSA MODAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILLA BASTOS TOMAZ - OAB:8659, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834 MT

 Processo n. 11949-71.2007.811.0041

Código 295287

Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que extinguiu o 

presente feito SEM resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, consequentemente, condenando a exequente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios.

 A executada Vice-Versa, requer a reconsideração da decisão de fls. 

669, ao argumento de que no petitório de fls. 670, protocolado 

anteriormente a decisum concordou com a extinção do processo com 

resolução de mérito, e que firmou acordo em processo que tramitou 

perante a 7ª Vara Cível da Capital.

 Pois bem.

 Ocorre que, as partes não colacionaram aos autos cópia da minuta do 

acordo entabulado, restando a este julgador, homologar a desistência da 

presente ação, assim, extinguindo-a SEM resolução de mérito.

 Portanto, não prospera o pedido realizado pela executada.

Por outro viés, verifico que ficou consignado equivocadamente no relatório 

da sentença proferida às fls. Xxx, em seu caput, o nome das partes de 

maneira inversa.

 A respeito de tal situação, o art. 494, I, do NCPC, preceitua:

“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo.”

Nesse diapasão, ao constar no caput da sentença o nome das partes de 

maneira inversa, torna-se imprescindível a sua retificação, mesmo de 

ofício, nos termos do acima citado inciso I do artigo 494 do NCPC.

Assim, retifico o erro material ocorrido no caput do relatório da sentença, 

cuja redação deverá ser a seguinte:

 “Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por Condomínio Civil do 

Pantanal em desfavor de Vice-Versa Modas.

Houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (fl. 

666).”

Ademais, mantenho o decisum de fl. 669.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 426122 Nr: 9136-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR LONGOBARDI, LUIS EDUARDO 

LONGOBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANNA DIRCE CORREA NEGRÃO 

VIEIRA, HELENO JOAQUIM DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES POLISEL - 

OAB:12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943957 Nr: 56855-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA NUNES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 (...)Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente ação 

para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 

254,09 (duzentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), referente 

ao contrato n. 5043437550, e CONDENAR a ré ao pagamento de 

indenização por dano moral a autora, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com anotações e baixas de estilo, caso nada seja 

requerido no prazo subsequente de 10 (dez) dias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727669 Nr: 23558-12.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREEN STAR PEÇAS E VEÍCULOS, CHRYSLER 

GROUP DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172594/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Processo n. 23558-12.2011.811.0041

Código 727669

 SENTENÇA

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que as executadas Green Star 

Peças e Veículos e Chrysler Group do Brasil Ltda efetuou o cumprimento 

da obrigação lhe imposta, conforme comprovante de depósito judicial do 

valor atualizado, e requereu consequentemente a extinção do feito (fls. 

700/706).

O exequente, intimado, concordou com o cálculo apresentado, bem como 

com o valor depositado e requereu o levantamento da quantia. (fls. 

736/737).

 É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 295.251,39 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e 

um reais e trinta e nove centavos) (fl. 705).

O exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 736.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798559 Nr: 4947-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOACIR MOREIRA DA SILVA, A.L. 

CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA, LINDOMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Artur da Rocha Capilé - 

OAB:6187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT

 (...) . Desta forma, passo ao saneamento do feito, ressalvando que 

eventual conciliação poderá ser ofertada, se este é o desejo da parte, e 

obtida em sede de audiência de instrução e julgamento.(...) entendo que os 

pontos controvertidos na demanda cingem-se aos seguintes aspectos: a) 

há responsabilidade da construtora pela obra em questão?; b) existe limite 

para a eventual responsabilidade da litisdenunciada?; c) existe dano 

material a ser indenizado? b) O dano moral está caracterizado no fato 

narrado nos autos?Com relação às provas úteis ao processo, 

defiro:a)Depoimento pessoal das partes, que deverão ser intimados 

pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC.b)Prova 

testemunhal, pleiteada por ambas as partes.Saliento que o rol pericial deve 

ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista 

nos autos, na forma do que estabelece o art. 450 do CPC, cabendo aos 

procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC. Nesse 

aspecto, devem os causídicos proceder a intimação da testemunha por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º 

do art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20.03.2018 

às 14:30 horas, para a produção da prova oral pretendida, devendo as 

partes se apresentarem aptas para as providências dispostas no art. 364, 

caput do CPC.Defiro, ainda, a produção de prova documental, respeitadas 

as ressalvas regras do parágrafo único do art. 435 do CPC.Declaro o feito 

saneado.Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de 

processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá/MT., 16 de janeiro de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826930 Nr: 32830-59.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLI CRISTINA GUIA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 vistos. Dia a autora, em 10 (dez) dias, quanto a manifestação de fls. 

80/84 e os documentos que a acompanham. Em seguida, venha-me os 

autos conclusos para análise da necessidade ou não da prova pericial 

pleiteada nos autos pela requerente, ou, ainda, pela possibilidade de 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Ás providências. 

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo incluso na Meta 

02/2018-CNJ. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro. Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075913 Nr: 57907-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TREVISAN LTDA, CARLOS DALLY 

DACOL TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, 

RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos.

Impugne a autora as contestações de fls. 199-207 e documentos de fls. 

208-350 e de fls. 466-470 apesentados pela ré, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078083 Nr: 265-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEZINHO PIRES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 246569 Nr: 14274-53.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAIAPÓS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, RETIRAR 

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 247392 Nr: 15087-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO CERCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARIANO DOS SANTOS, 

DURVALINO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT, 

MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - OAB:22161-B/MT, RAIMUNDO LOPES 

DE LIMA - OAB:3503-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO 

- OAB:OAB/GO 92.219

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a PARTE REQUERENTE ser intimada 

na pessoa de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça (fls.1275), postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815197 Nr: 21651-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA COSTA, RANGEL WILLIAN DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDO MACHADO - OAB:84.400/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Processo n. 21651-31.2013.811.0041

Código 815197

SENTENÇA

Vistos.

As partes comparecem informando que firmaram acordo, conforme se vê 

às fls. 197/198.

Diante do Código de Processo Civil, não se encontra óbice em extinguir o 

presente processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, 

pois o art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, determina que é título 

executivo judicial “a decisão homologatória de autocomposição 

extrajudicial de qualquer natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada.

Com a renúncia do prazo recursal, e transitada em julgado a sentença, 

dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868764 Nr: 8579-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DE MELO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II, QUALI 

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR ALMEIDA 

PRAEIRO ALVES - OAB:18439/O, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Processo n. 8579-40.2014.811.0041

Código: 868764

Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, se houver interesse, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento de mérito.

 Consigno que certificação acostada às fls. 272 apresenta-se equivocada, 

uma vez que não consta dos autos qualquer documento que comprove a 

intimação da parte autora.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899574 Nr: 29499-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO D'AMICO MADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO GOLDEN PARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT, LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB:17.120/MT, 

VINICIUS CEPIL COELHO - OAB:17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANABELL CORBELINO 

SIQUEIRA - OAB:13.544/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941129 Nr: 55214-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANIO MORAES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por GEOVANIO MORAES DO NASCIMENTO em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Custas pelo autor, bem 

como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009261 Nr: 27259-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELI BARROS BULHÕES, JOEL LUIZ BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO LOURENÇO SOBRINHO, LUANA 

RIBEIRO GASPAROTO, LAUDELINO ALVES QUEIROZ, MARIA JOSEFINA 

DOS SANTOS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).97/98, tendo em 

vista que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086028 Nr: 4290-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7.287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O, KARLA PALOMA BUSATO - OAB:11775

 Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da 

presente ação para o Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, nos termos do Provimento n. 4/2008 do egrégio 

Conselho da Magistratura deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, 

inciso II, § 5º, do Novo Código de Processo Civil.Às providências. 

Expeça-se o necessário. Redistribua-se, promovendo-se as anotações e 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 327979 Nr: 959-84.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUCEL CONSTRUTORA JAURU CIVIL E ELÉTRICA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEEL CONEX COMÉRCIO DE CONEXÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:10366/MT, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 14442-B, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 

5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

DECLARAR inexistente a dívida apontada pela empresa requerida a 

protesto, protocolada sob o n. 14/01/2008.0307 perante o Cartório de 

Protestos do 4º Ofício da Comarca de Cuiabá e possuindo como nº do 

título 0466-1, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida. 

Condeno a empresa requerida ao pagamento de custas e honorários, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do que 

estabelece ao art. 85, § 2º do CPC.P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

oficie-se ao Cartório de protesto para que seja dada baixa definitiva no 

aludido título, procedendo-se as baixas de estilo, e dando cumprimento ao 

art. 611 da CNGC. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de janeiro de 2.018.Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354359 Nr: 24920-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB:18.631, LUIZ 

GUSTAVO NUNES FERREIRA MOURÃO - OAB:109.811 OAB/RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, ROBERTO ALGRANTI - 

OAB:15590/RJ, ROBERTO ALGRANTI FILHO - OAB:97653/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375348 Nr: 12054-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADIESEL AUTO PART LTDA, GLADPORT DO BRASIL 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADPORT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, BRADIESEL AUTO PART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALBERTO 

MERENCIANO - OAB:103.443, FRANCISCO JOSE DEPIETRO VERRONE - 

OAB:274.620, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, 

ROBERTA RIOS PEREIRA - OAB:172427/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALBERTO 

MERENCIANO - OAB:103.443, FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12.742/MT, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, 

JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:MT - 5959, PAOLA 

CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT, ROBERTA RIOS 

PEREIRA - OAB:172427/SP, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 Vistos e etc.

Requerido o cumprimento da sentença em 31.08.2016 (fls. 487/490) e 

determinada a intimação dos executados em 15.05.2017 (fl. 497), estes 

deixaram de satisfazer voluntariamente a obrigação, conforme certidão de 

fl. 124.

Diante disso, a parte exequente apresentou novo cálculo demonstrativo do 

seu crédito, requerendo a penhora on line de valores pertencentes à parte 

executada (fls. 500/501).

Pois bem. Intimada regularmente, a parte executada deixou de satisfazer 

voluntariamente no tempo e modo devidos a obrigação pecuniária a ela 

imposta, portanto, a multa e os honorários advocatícios, no patamar de 

10% (dez por cento), cada um, passam a incidir sobre a obrigação, nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Desta feita, DEFIRO o pedido de penhora on line de ativos financeiros da 

parte executada até o valor de R$ 371.914,64 (trezentos e setenta e um 

mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), razão 

pela qual expeço a competente ordem através do sistema BACENJUD, cujo 

recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os 

autos em Gabinete até que se processe perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central.

Sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo para tanto o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, após o que a parte executada 

deverá ser devidamente intimada, nos termos do artigo 854 e seus 

parágrafos.

Anote-se o substabelecimento fls. 502/503.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 384412 Nr: 20619-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MARQUES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MASSAYURI YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT, KLEBER PINHO E SILVA - OAB:10735/MT

 Código 384412

Vistos.

O feito encontra-se sentenciado, sendo desnecessária a manutenção do 

mesmo em apenso ao feito principal.

Desta forma, traslade-se para o feito principal as seguintes peças: a) 

inicial; b) contestação; c) laudo pericial extrajudicial realizado pelas partes; 

d) laudo judicial e manifestações dos assistentes periciais (se houver); e) 

sentença homologatória e certidão de trânsito em julgado.

Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Às providências. Cumpra-se com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 465611 Nr: 33090-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLÉIA SILVA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMA GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42.277, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÃO ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 707192 Nr: 920-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON FRANCISCO PERBONI, ROSANGELA VIEIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, ITAÚ XL SEGUROS CORPORATIVOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - 

OAB:10534, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:238.294/SP

 (...) Desta feita, ACOLHO os presentes embargos de declaração, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes, para tornar anular a decisão de fl. 355, 

que declarou encerrada a fase instrutória do presente feito, ao que 

determino a expedição de nova deprecata ao Juízo de Tangará da Serra – 

MT para oitiva da testemunhal indicada, efetuando-se o cadastramento 

correto dos atuais procuradores da requerida para que sejam 

regularmente intimados dos atos pelo Juízo deprecado.Outrossim, saliento 

que os documentos de fls. 333/348 não dizem respeito ao presente feito, 

ao que devem ser desentranhados e juntados no respectivo processo.Às 

providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso 

na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 11 de janeiro de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710290 Nr: 3236-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A - 

TME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANÇA AUAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA TEIXEIRA 

CONCEIÇÃO CORREA - OAB:20.311, JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:11746, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6.132/B

 Por outro viés, intime-se a exequente Dra. Marilene Magalhães de Oliveira 

Rodrigues, para manifestar-se acerca do depósito de fls. 151, referente 

aos honorários sucumbenciais.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 719763 Nr: 15260-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH NEVES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO, JOÃO 

CONCEIÇÃO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:11655/MT, 

LENILDO MARCIO DA SILVA - OAB:5.340/MT, LUCIANO SILVA ALVES 

- OAB:8882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIVIS FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:2.862-B/MT, FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203/MT, JOÃO 

BATISTA BENETI - OAB:3065

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

443,91 (quatrocentos e quarenta e tres reais e noventa e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771770 Nr: 24853-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOEL VIEIRA, ZULEIDE DE AQUINO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA DE AQUINO 

AMARAL - OAB:3461

 Cód. 771770

Vistos.

Intime-se a autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias 

certidão de objeto e pé do processo de n. 1149/2007, que tramita perante 

o 2º Juizado Especial Cível da Capital, esclarecendo, ainda, se 

encontra-se ou não na posse do imóvel vindicado na inicial.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2.018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 796434 Nr: 2780-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO MOURA MESQUITA, VIVIANNE MOTA 

SANCHES MESQUITA, MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para prestação de informações requisitadas 

pelo eminente Des. Dirceu dos Santos, relator do Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1013693-61.2017.8.11.0000, interposto em face da decisão 

proferida à fl. 392 destes autos, rejeitando a alegação de nulidade da 

intimação da agravante para cumprimento voluntário da obrigação 

estabelecida no título executivo judicial o que deu ensejo à penhora de 

ativos financeiros a ela pertencentes através do sistema Bacenjud.

Entrementes, o exequente manifestou-se às fls. 422-423, salientando a 

não atribuição de efeito suspensivo à mencionada interposição recursal, 

em razão do que requereu o levantamento dos valores penhorados nos 

autos mediante a expedição dos competentes alvarás em seu favor e de 

seu advogado.

Pois bem. Inicialmente, no que tange ao Juízo de retratação (NCPC, 1.018, 

§ 1º), mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Consigno, ainda, que a parte executada/agravante cumpriu 

tempestivamente com o disposto no § 2º do artigo 1.018 do NCPC, 

informação esta que presto ao eminente Des. Dirceu dos Santos, relator 

do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013693-61.2017.8.11.0000, em 

trâmite perante a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, através do Ofício n. 001/2018/GAB, expedido 

nesta data.

Ademais, considerando que a parte executada/agravante nada mais 

questionou acerca da penhora, além da nulidade da sua intimação para 

cumprir voluntariamente a obrigação a ela imposta pelo título executivo 

judicial na pessoa do seu patrono, conforme se denota da certidão de fls. 

422, não vejo óbice para deferir o levantamento do valor penhorado à fl. 

394 destes autos.

Assim, expeçam-se os competentes alvarás em favor do exequente e do 

seu advogado, constando os dados bancários informados, conforme 

requerido às fls. 423-424.
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Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827246 Nr: 33131-06.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASDS, MARILETE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OITO SNOOKER BAR LTDA ME, KLENER 

DE ALMEIDA SOUZA, JOÃO PAULO PINTO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - 

OAB:8333/MT, LYZIA S. M. BARRETO FERREIRA - OAB:7.329, LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO - OAB:7329-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425, LUIZ FERNANDO GARCIA - OAB:12339, PAULO 

CÉSAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17483

 Cód. 82746

Vistos

 Analisando os autos, o que se extrai é que encontra-se pendente a 

colheita do depoimento pessoal do requerido Klener de Almeida Souza, na 

medida em que foi informado que o mesmo encontrava-se residindo em 

outro estado, mas não se obteve êxito em sua intimação, conforme se 

extrai de fl. 321.

Contudo, é certo que o requerido em questão está, atualmente, 

patrocinado pela Defensoria Pública, tendo em vista a renúncia 

comunicada à fl. 324 e a manifestação de fl. 326.

Outrossim, destaco que a Defensoria Pública informou o novo endereço 

do requerido, como sendo Av. das Palmeiras n. 20, Bairro Jd. Imperial, 

Cuiabá/MT.

Assim sendo, designo audiência para o dia 06.03.2018 às 14:00 horas, 

visando a colheita do depoimento pessoal do requerido Klener de Almeida 

Souza.

Intime-se as partes e seus procuradores, dando, ainda, vista dos autos à 

Defensoria Pública.

O requerido Klener de Almeida Souza deverá ser intimado com as 

ressalvas do §1º do art. 385 do CPC.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 864964 Nr: 5595-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM, SUELY GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A, 

CAROLINE COSTA SOARES PACCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17.958/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940985 Nr: 55126-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVAN DE LIMA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 (...)Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente ação 

para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 

828,99 (oitocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), 

referente ao contrato n. 5043107240, e CONDENAR a ré ao pagamento de 

indenização por dano moral a autora, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com anotações e baixas de estilo, caso nada seja 

requerido no prazo subsequente de 10 (dez) dias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954687 Nr: 2443-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILSON BATISTA DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1020757 Nr: 32306-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA GARCIA PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, MARILUCE 

BORGES DA SILVSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:OAB/MT 11.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)51/52, tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para intimação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1142969 Nr: 28686-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMILSON VENTURA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIÁ SEGUROS CORRETORA & 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094, LUDMILLA MARTINS - OAB:21836/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

737,96 (setecentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 361,11 

(trezentos e sessenta e um reais e onze centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 389567 Nr: 25191-29.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALEIXO PIRES DA SILVA, CRISTIANY 

PIRES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CRUZ DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT, JOSE BATISTA FILHO - OAB:19793/PR

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação 

apresentado pela parte requerente às fls. 165/169. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405312 Nr: 37585-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODETER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

HIGIENIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENDRIGO MELLO MANÇAN - 

OAB:199.967/SP, FÁBIO DOS SANTOS PEZZOTTI - OAB:199.967/SP, 

JOÃO RICARDO DE M. DOS REIS - OAB:152.679-SP, VALMIRO 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARRUDA RAMOS 

DA SILVA - OAB:347846, GISELE BORGES - OAB:169782/SP, SIMONE 

PIMENTEL DE LIMA - OAB:183759/SP, VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 Vistos.

Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida de fls. 

231-232.

Consigno que a parte executada/agravante cumpriu tempestivamente com 

o disposto no § 2º do artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil, 

conforme certidão de fl. 253.

A informação acima foi devidamente prestada ao eminente Des. Dirceu 

dos Santos,  re la to r  do  Agravo  de  Ins t rumento  n . 

1013094-25.2017.8.11.0000, em trâmite perante a egrégia Terceira 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do Ofício n. 002/2018/GAB, expedido nesta data.

Ademais, quanto ao petitório de fl. 233, apresente a parte exequente 

demonstrativo do débito atualizado, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 426658 Nr: 9375-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE 

OLIVEIRA, FÁBIO MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA, 

RENAN MATOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA, BRUNO 

MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÚCIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - 

OAB:49.473/OAB, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:18798/MT, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - OAB:MT/12.960, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MAIARA 

RODRIGUES STOTERAU BRUM - OAB:, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710290 Nr: 3236-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A - 

TME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANÇA AUAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA TEIXEIRA 

CONCEIÇÃO CORREA - OAB:20.311, JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:11746, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6.132/B

 Processo n. 3236-68.2011.811.0041

Código: 710290

Vistos.

Considerando que trata-se do pagamento dos honorários de sucumbência 

(fl. 151), expeça-se alvará em favor da exequente Dra Marilene 

Magalhães de Oliveira Rodrigues, para levantamento do valor depositado, 

na forma ali pretendida. (fl.160)

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788447 Nr: 42418-27.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWC, ANA CLARISSA DA SILVA WOLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - OAB:1887, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A

 Cód. 788447

Vistos.

Em primeiro lugar, intime-se a perita para prestar os esclarecimentos 

pleiteados pela requerida UNIMED CUIABÁ, no prazo de 10 (dez) dias.

Com relação a alegação de coisa julgada formulada pela UNIMED 

FEDERAÇÃO (fls. 410/412) diga o autor em 10 (dez) dias.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.
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Cuiabá, 09 de janeiro de 2.018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797851 Nr: 4236-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO EZEQUIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GUSMÃO DE FARIA, ALBANY 

LOPES BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Desta forma, determino:a)Intime-se o requerente para que no prazo de 15 

(quinze) dias apresente matrícula atualizada do imóvel usucapiendo, bem 

como certidão vintenária do mesmo;Outrossim, é certo que as Fazendas 

Públicas Federal e Estadual já se manifestaram nos autos declinando 

interesse no feito. A Fazenda Pública municipal efetuou manifestação às 

fls. 73/74 e 77. A manifestação de fls. 73/74 não se refere ao presente 

feito, ao que determino:b)Desentranhe-se a manifestação de fls. 73/74 e 

documentos que a acompanharam, juntando-se ao feito correto;Com 

relação à manifestação de fl. 77 o memorial descritivo do imóvel 

encontra-se à fl. 37, acompanhado da planta topográfica de fl. 36. 

Ademais, a certidão de inteiro teor é suprimida pelos documentos cuja 

juntada já foi determinada no item “a”.Visando, ainda, potencializar o 

andamento da demanda, tendo em vista a prioridade do feito (idade do 

autor e inclusão na Meta 2/2018-CNJ), determino que com a juntada dos 

documentos determinados nesta oportunidade o requerente decline se 

possui interesse na produção de outras provas, além daquelas já 

existentes nos autos.Assim sendo, com o aporte dos documentos 

determinados no item “a” da presente decisão, intime-se a Fazenda Pública 

Municipal, encaminhando-lhe cópia da inicial e dos documentos que a 

acompanharam, bem como daqueles apresentados pelo autor em 

cumprimento às determinações deste Juízo, para que manifestem-se em 

10 (dez) dias quanto ao interesse na demanda.Da mesma forma e em 

concomitância com a providência supra, com a juntada dos documentos 

em questão dê-se vista à Defensoria Pública, para que manifeste-se em 

10 (dez) dias, possibilitando-lhe a complementação das alegações 

expendidas em sede de contestação.Às providências. Cumpra-se com 

urgência por se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 

16 de janeiro de 2.017.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 831042 Nr: 36732-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARCELO MACEDO DE 

SOUZA - OAB:13.671/MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido aduzido na inicial. 

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o 

art. 85, § 2º e 6º do CPC, ao que suspendo a exigibilidade do pagamento 

enquanto perdurar a impossibilidade do autor em adimpli-las, nos termos 

do artigo 12 da Lei nº 1.060, de 05.2.50.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, ____ de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 850347 Nr: 53419-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI SALETE GUINDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898, LUIZ AMAURI 

BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Certifico que conforme pedido de fls. 258, foi deferido o pedido de 

desarquivamento dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias solicitado pela 

parte SIRLEI SALETE GUINDANI.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 851493 Nr: 54440-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIONEI DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Cód. 851493

Vistos

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22.03.2018 às 

16:00 horas, para a produção da prova pericial pretendida pelo requerido, 

devendo as partes se apresentarem aptas para as providências dispostas 

no art. 364, caput do CPC.

Saliento que o rol pericial deve ser apresentado no prazo máximo de 10 

(dez) dias, caso já não exista nos autos, na forma do que estabelece o 

art. 450 do CPC, cabendo aos procuradores das partes informar ou intimar 

a testemunhas arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do que 

preconiza o art. 455 do CPC.

 Nesse aspecto, deve o causídico proceder a intimação da testemunha por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º 

do art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá/MT., 15 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860006 Nr: 1779-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Posto isso, revogo a antecipação de tutela concedida anteriormente e, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o 

mérito da causa, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

constante da inicial.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais, e ao pagamento de honorários da parte adversa, ao que fixo 

estes 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 
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dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º todos do CPC, ressalvando a condição de 

suspensão da exigibilidade dos aludidos valores, face ao que dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Condeno o autor, ainda, ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, que fixo em 5% do valor atualizado da causa (artigo 

81, CPC).P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 

611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá, ___ de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877364 Nr: 15027-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 (...) intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias:a) 

Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa ser produzida por ela mesma, deverá ser 

articulado de modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus (art. 

357, III, do NCPC);c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do NCPC).Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do 

NCPC.Após, decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.Cuiabá, 

11 de janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880343 Nr: 16982-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO FILIPIN LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, M J DE FRANÇA 

TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVAL JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:11669-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907336 Nr: 35126-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR GUOLLO DE LIMA, ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se a parte ré, por correio, no endereço sito à Avenida Rudolf 

Dafferner, n. 400, Ed. Madri, sala 212, bairro Boa Vista, Sorocaba/SP, CEP: 

18.085-005, endereço constante no CNPJ/RFB - Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915891 Nr: 40756-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA FERREIRA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COMPCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO 

- OAB:17.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Diante do exposto, revogo a antecipação concedida à fl. 38 e JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS, com fulcro no que dispõe o art. 

487, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com espeque 

no que estabelece o art. 85, § 2º e 6º do CPC, ao que suspendo a 

exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a impossibilidade do autor 

em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.Após o trânsito 

em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se 

as anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, ___ de janeiro de 

2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940994 Nr: 55135-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO NUNES SERRILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O, LILA ANANDA ESTEVES MEDINA - 

OAB:21327/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente ação para 

DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados pela ré nos valores de 

R$233,34 (duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) e 

R$69,14 (sessenta e nove reais e catorze centavos), referentes aos 

contratos n. 5044864192 e n. 5046049593, respectivamente, e 

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, 

no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condeno a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a 

IV, do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com anotações 

e baixas de estilo, caso nada seja requerido no prazo subsequente de 10 

(dez) dias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, ___ de 

janeiro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943947 Nr: 56847-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINETE DAS NEVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente ação para 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$173,55 

(cento e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao 

contrato n. 5043053620, e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização 

por dano moral a autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com anotações e baixas de estilo, caso nada seja 

requerido no prazo subsequente de 10 (dez) dias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, ___ de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949020 Nr: 59676-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER DE BARROS MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, 

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949838 Nr: 60249-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO DE SOUZA MAMORE CRISOSTOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 ...Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(27.07.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 16 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1032781 Nr: 37980-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA. ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036267 Nr: 39730-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055393 Nr: 48962-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVEIS ROMERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO APARECIDO DO CARMO VISQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA 

TOZZATTO DE ALMEIDA - OAB:113713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMINHA APARECIDA 

VISQUETTI - OAB:14978/MT

 Processo n. 48962-26.2015.811.0041

Código 1055393

SENTENÇA

Vistos.

As partes comparecem informando que firmaram acordo, conforme se vê 

às fls. 4447.

É o relatório. Decido.

O acordo preenche os requisitos legais.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1147151 Nr: 30474-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL PEREIRA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153058 Nr: 33102-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIO IAKUB ABRAHÃO, ROSIMEIRE 

ROCHA ABRAHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUÃ, 

ALEX RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO VICTOR ARRAIS M 

NEVES - OAB:15367

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038455-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALIA LUANE DIAS BAZAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038455-18.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: THALIA LUANE DIAS BAZAN Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, ajuizada por instituição financeira, com fulcro no 

Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, distribuída para 

esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição do Provimento n. 

4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas de Direito Bancário, cuja 

competência restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu 

artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 

1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se 

da competência dessas unidades as ações de competência de reparação 

de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação 

de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de busca e apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, DECLINO, 

de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do 

Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e 

dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 

2015. Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038456-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038456-03.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WILLIAM GOMES DE SOUZA Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, ajuizada por instituição financeira, com fulcro no 

Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, distribuída para 

esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição do Provimento n. 

4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas de Direito Bancário, cuja 

competência restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu 

artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 

1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se 

da competência dessas unidades as ações de competência de reparação 

de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação 

de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de busca e apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, DECLINO, 

de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do 

Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e 
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dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 

2015. Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038616-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. L. P. (REQUERENTE)

ROSELI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038616-28.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ENZO GABRIEL DE LIMA PEDROSO, ROSELI DE LIMA 

Vistos. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial para levantamento de 

valores em decorrência de sucessão causa mortis, distribuída para esta 

Terceira Vara Cível. Este procedimento voluntário foi ajuizado, objetivando 

autorização para levantamento perante a Caixa Econômica Federal de 

valores deixados à título de FGTS e PIS/PASEP. Portanto, este feito deverá 

ser redistribuído a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões 

desta Comarca, as quais têm competência para processar e julgar 

questões desta natureza. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO 

FALECIDO - DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO 

CÍVEL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS 

DECISÓRIOS. - A matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará 

judicial, fundado na Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões 

(Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra circunscrita à competência 

especializada da Vara de Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é 

absolutamente incompetente para conhecer e julgar o pedido de alvará 

judicial para resgate de valores deixados pelo de cujus, nos casos 

disciplinados pela Lei 6.858/80. - Declarada a incompetência absoluta, 

deve ser reconhecida a nulidade dos atos decisórios e determinada a 

remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do § 2º, do artigo 

113, do CPC/73. (TJMG, AI 10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. 

Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). Nesse diapasão, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento e julgamento do Pedido de 

Alvará decorrente de sucessão causa mortis. Desta feita, DECLINO, de 

ofício, o processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, nos termos dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Redistribua-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038504-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FORTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS OAB - MT15648/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038504-59.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ISABEL FORTE DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Pedido de 

Alvará Judicial para levantamento de valores em decorrência de sucessão 

causa mortis, distribuída para esta Terceira Vara Cível. Este procedimento 

voluntário foi ajuizado, objetivando autorização para levantamento perante 

instituições financeiras de valores deixados à título de depósito em conta 

poupança. Portanto, este feito deverá ser redistribuído a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, as quais têm 

competência para processar e julgar questões desta natureza. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO - DIREITO 

DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A 

matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na 

Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) 

e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da Vara de 

Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente 

para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores 

deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. - 

Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos 

atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, 

nos termos do § 2º, do artigo 113, do CPC/73. (TJMG, AI 

10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 

4/8/2015, p. 7/8/2015). Nesse diapasão, estabelecida competência 

específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se 

incompetente para o processamento e julgamento do Pedido de Alvará 

decorrente de sucessão causa mortis. Desta feita, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, nos termos dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Redistribua-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038538-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIA LENZI SCHAAB (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038538-34.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DENISE MARIA LENZI SCHAAB EXECUTADO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos. Ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, 

por ser o competente para o processamento do presente feito. 

Redistribua-se. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038589-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILINA ROSEMIR GUIMARAES GOUDINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038589-45.2017.8.11.0041 

AUTOR: VIRGILINA ROSEMIR GUIMARAES GOUDINHO RÉU: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos 

Morais, ajuizada por VIRGILINA ROSEMIR GUIMARÃES GOUDINHO em 

desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ. Não obstante, com a 

edição da Resolução n. 23/2013-TP, foi criada a Vara Especializada de 

Execução Fiscal e redefinida a competência das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública, que restou estabelecida no seu artigo 2º da seguinte 

maneira: Art. 2º. Fica atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal 

da Comarca de Cuiabá, bem como redefinida a competência das atuais 

varas especializadas da Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos 

termos do quadro abaixo: - Vara Esp. de Execução Fiscal. (Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa). - 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara 

Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da 

Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária 

com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da 

Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública. 
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(Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública). Portanto, estabelecida competência específica a 

determinados órgãos jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente 

para o processamento e julgamento de ação em que figure exclusivamente 

em um de seus polos a Fazenda Pública Estadual e/ou Municipal. Desta 

feita, reconhecida a incompetência deste Juízo, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 

23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado e dos 

artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038491-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (AUTOR)

AGROPECUARIA E IMOBILIARIA MARIPA LTDA (AUTOR)

GAIROVA AGROPECUS LTDA (AUTOR)

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ROSTAGNO OAB - ES8185 (ADVOGADO)

JEFFERSON VIANA DE MELO OAB - SP312055 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038491-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES, 

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES, 

AGROPECUARIA E IMOBILIARIA MARIPA LTDA, GAIROVA AGROPECUS 

LTDA RÉU: PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL Vistos. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária Combinada com Ação de 

Repetição de Indébito, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, 

ajuizada em face do ESTADO DO MATO GROSSO. Não obstante, com a 

edição da Resolução n. 23/2013-TP, foi criada a Vara Especializada de 

Execução Fiscal e redefinida a competência das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública, que restou estabelecida no seu artigo 2º da seguinte 

maneira: Art. 2º. Fica atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal 

da Comarca de Cuiabá, bem como redefinida a competência das atuais 

varas especializadas da Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos 

termos do quadro abaixo: - Vara Esp. de Execução Fiscal. (Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa). - 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara 

Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da 

Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária 

com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da 

Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública. 

(Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública). Portanto, estabelecida competência específica a 

determinados órgãos jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente 

para o processamento e julgamento de ação em que figure exclusivamente 

em um de seus polos a Fazenda Pública Estadual e/ou Municipal. Desta 

feita, reconhecida a incompetência deste Juízo, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 

23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado e dos 

artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038064-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D TUDO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E 

SUPRIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038064-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

RÉU: D TUDO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS 

E SUPRIMENTOS LTDA - ME Vistos. Por motivo de foro íntimo (art. 145, §1º 

do CPC) declaro-me suspeito para processar e julgar este feito. Ressalto, 

que o aludido dispositivo legal - art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015 -, em vigor desde 18.03.2016, gerou a revogação da Resolução 

nº 82/2009-CNJ, conforme decisão plenária do Conselho Nacional de 

Justiça de 30.8.2016. No mesmo sentido, houve declaração de perda 

superveniente da ADI 4260/DF, com a consequente extinção da mesma 

sem julgamento. Destarte, desnecessário eventual comunicação e/ou 

exposição das razões da aludida suspeição, conforme expresso no 

dispositivo legal. Cumpra-se, o disposto no Art. 347 da CNGC[1]. Por fim, 

remetam-se, imediatamente, os autos ao meu substituto legal. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1]Art. 347 – CNGC – “Para mais fácil 

identificação visual de situações processuais e sem prejuízo do disposto 

no art. 1.372 da CNGC, o gestor judiciário colocará no dorso dos autos 

tarjas coloridas, com os seguintes significados: (...) IX - Duas tarjas 

vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz titular;”

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1037983-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037983-17.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A REQUERIDO: 

BANCO DAYCOVAL S/A, MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 

Vistos. DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, devidamente qualificada nos autos 

em epígrafe, ingressou com a presente AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A e 

MOVEMAX – INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA, também qualificados, 

suscitando em síntese que houve as requeridas teriam protestado 

indevidamente a duplicata mencionada na inicial, na medida em que a 

dívida em questão já encontra-se quitada. Argumenta, ainda, que teria 

ocorrido cessão de crédito da segunda requerida à primeira demandada, 

ao que não foi comunicada da cessão motivo pelo qual realizou o 

pagamento do débito diretamente à fornecedora, suscitando, então, a 

nulidade da duplicata protestada. Requereu a concessão de tutela de 

urgência para a suspensão do protesto. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Com a entrada em vigor no Novo Código de 

processo Civil, a tutela almejada pela autora passou a ser regulada pelo 

art.294 do NCPC, o qual assim estabelece: “Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a autora almeja a tutela de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para 
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evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 do NCPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Nota-se que o referido artigo não difere muito do seu 

antecessor, visto que os requisitos para sua concessão continuam sendo 

o fumus boni iuris e o periculum in mora nesse sentido os ensinamentos de 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Rogério Licastro, Leonardo Ferres e Maria 

Lúcia Lins: “Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência 

cautelar e de tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) 

exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum 

in mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar a gradação que o 

CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação 

de tutela, sugerindo-se um “fumus” mais robusto para a concessão dessa 

ultima.”[1] Da análise dos autos o que se extrai (id. 11186783 - Pág. 2) é 

que o protesto questionado foi levado a termo pelo Cartório do 4º Ofício 

em 15.09.2015. Entendo que o transcurso de mais de 02 (dois) anos para 

ingresso da presente demanda fragiliza o pedido para a concessão de 

tutela de urgência. Doutro lado, é certo que ao analisar o documento do id. 

11186783, o que se verifica é a existência de diversos títulos protestados 

em desfavor do requerente. Desta forma, entendo ausente a presença do 

requisito “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, exigido 

pelo art. 300 do CPC. Além dos referidos aspectos, é certo que o protesto 

já encontra-se realizado nesta oportunidade. Destarte, a providência 

perseguida na inicial de “suspensão do protesto” (id. 11186776 - Pág. 20) 

a título de tutela de urgência, é similar à “sustação do protesto” que tem 

como finalidade evitar que o suposto devedor suporte as consequências 

do protesto quando a dívida for ser discutida em juízo. Nesse sentido, é 

evidente que a medida deve ser pleiteada antes de o protesto ser 

efetivado, porquanto tem caráter preventivo e antecedente, buscando 

evitar que a indicação efetivamente se transforme em protesto, in verbis: 

“A sustação de protesto é a reação do devedor à ação do credor. É o 

exercício legítimo de um direito daquele que esteja na iminência de ter um 

título indevidamente protestado”. (Professor Luiz Alberto Hoff) (grifo 

nosso). Portanto, a sustação do protesto, ou conforme nominado pelo 

autor (suspensão do protesto) aplica-se para as hipóteses em que o 

protesto ainda não se efetivou, visto que a medida visa prevenir a 

ocorrência de prejuízo, não cabendo, portanto, a adoção da aludida 

providência após a lavratura e registro do protesto, como é a hipótese dos 

autos. Note-se, que cancelar provisoriamente um protesto já efetivado vai 

de encontro ao disposto na Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1.997, que 

regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros 

documentos de dívida e dá outras providências, face ao disposto no art. 

30 da referida legislação. Em situações análogas, já se assentou: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. Lavrado o 

protesto, não cabe ordem liminar para cancelamento ou sustação dos 

seus efeitos, ante vedação expressa no art. 30 da Lei n. 9.492/97, e sob 

pena de impor ao tabelião, responsável pelo ato, descumprimento do dever 

de informar o que dos livros consta, e da fé pública de que está investido. 

Decisão mantida” (Agravo de Instrumento n. 598 416 519, 9ª Câmara Cível, 

Relª. Desª. Mara Larsen Chechi, julgado em 24.11.98). “Agravo de 

instrumento. Decisão liminar que, entre outros provimentos, deferiu 

sustação dos efeitos de protesto lavrado. Impossibilidade jurídica, ante os 

novos termos da Lei n. 9.492/97, a proibir a expedição de certidões com 

exclusão de nomes e de protestos, não decorrentes de cancelamento 

definitivo” (Agravo de Instrumento n. 598 600 047, 2ª Câmara de Férias 

Cível, Rel. Des. Orlando Heemann Júnior, julgado em 20.04.99). Posto isto, 

tendo em vista não verificar a presença cumulativa dos requisitos 

autorizadores do art. 300 do CPC da medida pleiteada, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA. Em atenção ao que determina o art.334 e §§ do 

NCPC designo o dia 27.03.2018 às 08:30 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, sala 06, localizada neste Fórum. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 

2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019944-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA MENDES DE SOUSA PINTO (AUTOR)

MARCELO FRANCISCO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DEON SETTE OAB - MT23220-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019944-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCIANA CRISTINA MENDES DE SOUSA PINTO, MARCELO 

FRANCISCO PINTO RÉU: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Vistos. O 

STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais n. 

1.614.721/DF, n. 1.631.785/DF, n. 1.635.428/SC e n. 1.498.484/DF, ao que 

determinou a suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, respectivamente, sobre a 

possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda, bem como a possibilidade ou não de 

cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, 

nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na 

entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de 

compra e venda, como é a hipótese em discussão no caso em tela. Assim 

sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o julgamento 

ou eventual desafetação dos mencionados Recursos Especiais, devendo 

ser lançando no sistema APOLO o devido código de suspensão em razão 

dos supracitados repetitivos. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIA MADEIRA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA FERREIRA NEVES LTDA - ME (RÉU)

THIAGO PEREIRA NEVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002723-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: EMIDIA MADEIRA ROCHA RÉU: IMOBILIARIA FERREIRA NEVES 

LTDA - ME, THIAGO PEREIRA NEVES Vistos. Diante da informação do 

falecimento do corréu Thiago Pereira Neves, determina-se a suspensão da 

tramitação deste processo (NCPC, 313, I). Desta feita, intime-se a parte 

requerente para promover a habilitação e citação do respectivo espólio, de 

quem for sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, dos termos da 

presente ação, querendo, no prazo de 02 (dois) meses (NCPC, 313, § 2º, 

I). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022667-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022667-61.2017.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Em 

razão da natureza do contrato entabulado entre as partes, e do pleito 

formulado na inicial, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência, 

nesta ocasião, postergando a sua análise para depois da apresentação 

da contestação. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

designa-se audiência de conciliação para o dia 09.04.2018, às 09:30 

horas, na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Às providências. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1031092-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1031092-77.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. Alguns aspectos devem ser esclarecidos. Em 

primeiro lugar, trata-se de pessoa jurídica, sendo este um escritório de 

advocacia. Em segundo lugar, o documento juntado no id. 10401549, 

10401566 pág. 01/04, não autoriza a conclusão de que a referida pessoa 

jurídica necessite da gratuidade pleiteada na exordial. Ademais, em 

consulta aos sistemas disponibilizados a este Juízo, foi possível averiguar 

a capacidade dos sócios em arcar com às custas processuais. 

Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar). Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação 

similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032334-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032334-71.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. Alguns aspectos devem ser esclarecidos. Em 

primeiro lugar, trata-se de pessoa jurídica, sendo este um escritório de 

advocacia. Em segundo lugar, o documento juntado no id. 10402031, 

10402043 pág. 01/04, não autoriza a conclusão de que a referida pessoa 

jurídica necessite da gratuidade pleiteada na exordial. Ademais, em 

consulta aos sistemas disponibilizados a este Juízo, foi possível averiguar 

a capacidade dos sócios em arcar com às custas processuais. 

Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar). Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação 

similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 
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forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032202-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032202-14.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. Alguns aspectos devem ser esclarecidos. Em 

primeiro lugar, trata-se de pessoa jurídica, sendo este um escritório de 

advocacia. Em segundo lugar, o documento juntado no id. 10402358, 

10402379 pág. 01/04, não autoriza a conclusão de que a referida pessoa 

jurídica necessite da gratuidade pleiteada na exordial. Ademais, em 

consulta aos sistemas disponibilizados a este Juízo, foi possível averiguar 

a capacidade dos sócios em arcar com às custas processuais. 

Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar). Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação 

similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033564-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033564-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA 

RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. CDA ATACADO DE PRODUTOS 

DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA.- EPP, ingressou com a presente AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, alegando que após 

haver efetuado 02 (duas) vendas não logrou êxito em receber pelos 

produtos vendidos, pois, utilizando boletos fornecidos e aprovados pelo 

banco réu, desconhecido que utiliza o email: syscoob@gmail.com, 

“hackeou” e recebeu parte dos valores referente as citadas transações 

comerciais. Pretende, assim, a concessão de tutela de urgência, para que 

o requerido lhe restitua imediatamente o valor das aludidas vendas, no 

montante de R$ 2.331,06 (dois mil trezentos e trinta e um reais e seis 

centavos). É o necessário relato. Fundamento e Decido. Com a entrada em 

vigor no Novo Código de processo Civil, a tutela almejada pelo autor 

passou a ser regulada pelo art.294 do NCPC, o qual assim estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a autor almeja a tutela de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil 

reparação. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do NCPC, quais 

sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que o referido artigo não 

difere muito do seu antecessor, visto que os requisitos para sua 

concessão continuam sendo o fumus boni iuris e o periculum in mora 

nesse sentido os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier, Rogério 

Licastro, Leonardo Ferres e Maria Lúcia Lins: “Noutras palavras, para a 

concessão da tutela de urgência cautelar e de tutela de urgência 

satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos 

requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou 

positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73 pretendia fazer 

entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se 

um “fumus” mais robusto para a concessão dessa ultima.”[1][1] Da análise 

dos autos não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela pleiteada, sendo necessário consignar, ainda, que a 

autora pretende tutela de urgência no qual resta estampado o periculum in 

mora inverso, na medida em que não cauciona o presente feito, e não 

apresenta situação real de perigo em função da eventual demora. Assim 

sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Em atenção ao que 

determina o art.334 e §§ do NCPC designo o dia 09/04/2018, às 10:30 
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horas para audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, sala 02, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de maio de 

2.017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024959-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERNANDES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA DOURADA TURISMO LTDA - ME (RÉU)

LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLY CARVALHO JUNIOR OAB - MT6132/B-B (ADVOGADO)

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1024959-19.2017.8.11.0041 

AUTOR: TATIANE FERNANDES ALMEIDA RÉU: LUGAR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, VIACAO JUINA LTDA - EPP, SERRA DOURADA 

TURISMO LTDA - ME Vistos. Defiro a substituição da ré Serra Dourada 

Turismo Ltda. - ME pela empresa Agência de Viagens e Turismo Serra 

Ltda., CNPJ n. 97.482.384/0001-68, com sede na Av. Gov. Júlio Campos, 

n. 3985, Jardim Glória I, Várzea Grande/MT, extinguindo o feito sem 

resolução de mérito em relação àquela primeira, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do NCPC. Condeno a parte autora a reembolsar despesas e 

pagar honorários advocatícios ao procurador da ré substituída, estes 

fixados em 3% (três por cento) do valor da causa, suspensa a sua 

exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos dos 

artigos 98, § 3º, 338 e 339 do NCPC. Citem-se a ré substituta Agência de 

Viagens e Turismo Serra Ltda. e a seguradora denunciada Essor Seguros 

S/A (id 10581509 - págs. 13-14), por correio. Para tanto, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, às 10:00 horas, na sala 02 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intimem-se a parte autora e as rés já citadas na pessoa dos seus 

respectivos advogados. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1024949-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

fernando jorge santos ojeda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1024949-72.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: FERNANDO 

JORGE SANTOS OJEDA Vistos. Razão assiste ao embargante, porquanto 

a cláusula primeira do instrumento contratual em questão delimita apenas e 

tão somente as ações objeto da prestação dos serviços advocatícios, 

ficando o seu valor delimitado pelo disposto na cláusula segunda que o 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa originária, 

consubstanciada esta na ação de execução n. 18063-02.2002.811.0041 - 

59513, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Capital. Desta feita, acolho 

os embargos declaratórios para sanar o vício apontado, estabelecendo o 

valor ao correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa 

atribuído à ação de execução n. 18063-02.2002.811.0041 - 59513, em 

trâmite perante a 10ª Vara Cível da Capital. Indique o autor o valor 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa atribuído à 

supracitada ação de execução, devidamente atualizado, comprovando o 

recolhimento das custas processuais complementares, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção deste processo. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1037228-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS APPIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON POLETTI JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037228-90.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS APPIO EMBARGADO: WILSON POLETTI 

JUNIOR Vistos LUIZ CARLOS APPIO, devidamente qualificado nos autos 

em epígrafe, ingressou com os presentes Embargos de Terceiro em 

desfavor de WILSON POLETTI JÚNIOR, também qualificado, em razão da 

constrição determinada nos autos de n. 1018494-28.2016.8.11.0041. 

Argumenta o embargante que em meados de 2014, adquiriu um veículo 

(VW/VOYAGE 1.6 – 2010/2011, Placa: EPR 7263, RENAVAM 

00252908520, Cor: Prata) do executado Cleberson da Rocha. Segundo o 

embargante, nos autos da execução de n. 1018494-28.2016.8.11.0041 o 

executado foi citado em 07.06.2017, ao que posteriormente realizou-se o 

bloqueio do mesmo através do sistema RENAJUD. Face ao preenchimento 

do DUT do veículo e o reconhecimento de firma em 27 de agosto de 2014 

(id. 11081068 pág. 01/02), requer a concessão de liminar para que a 

restrição estabelecida via RENAJUD seja baixada. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Recebo os presentes embargos para discussão, 

determinado o apensamento eletronicamente ao feito n. 

1018494-28.2016.8.11.0041. Em razão do pedido liminar formulado na 

inicial, algumas ponderações merecem destaque. Em primeiro lugar, é 

certo que para a concessão da decisão liminar pleiteada, basta ser 

reconhecido estar suficientemente provado o domínio ou a posse, de 

modo sumário, situação esta equivalente a tutela provisória de urgência, 

que exige evidência a probabilidade do direito (artigo 300, CPC). O 

requisito da probabilidade já foi analisado por Cândido Rangel Dinamarco: 

“Probabilidade é a situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o 

fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). 

A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os 

motivos divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é 

mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do 

observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem em 

situação de equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também 

não ousa negar. O grau dessa probabilidade será apreciado pelo Juiz, 

prudentemente e atento à gravidade da medida a conceder” (A Reforma 

do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). 

Evidente, portanto, que liminar em ação de embargos de terceiro é um ato 

vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse o juiz 

deve determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória 

da posse, se o embargante a houver requerido, como é a hipótese dos 

autos, na dicção do que estabelece o art. 678 do CPC, in verbis: “Art. 678. 

A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse 

determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Pois bem, 

analisando o feito executivo embargado é de se consignar que a 

distribuição daquela demanda ocorreu em 27.10.2016, ao que restou 

despachada em 17.11.2016. Apesar das tentativas de citação realizadas 
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naqueles autos (id. 6768237), a citação do executado se deu por hora 

certa em 08.06.2017 (id. 8089424). Após a tentativa de ativos financeiros 

via BacenJud, realizou-se em 17.10.2017, no feito executivo o bloqueio 

dos 18 veículos existentes e cadastrados em nome do executado (id. 

10323796) e dentre estes o “VW/VOYAGE 1.6” de placa EPR7263, objeto 

do reclamo do autor. Outrossim, analisando a prova carreada aos autos 

com a inicial o que se verifica é que o documento juntado no id. 11081068 

- Pág. 2 revela que o executado assinou o documento de autorização para 

a transferência do veículo VW/VOYAGE 1.6” de placa EPR7263 para o 

nome do embargante em 26.08.2014. Note-se, o reconhecimento da firma 

do executado Cleberson da Rocha ocorreu em 27.08.2014. Denota-se, 

assim, que toda transação ocorreu antes da distribuição da presente 

demanda, e da consequente citação do executado. Assim sendo, 

presentes os requisitos do art. 678 e 674, IV ambos do CPC, defiro a 

liminar pleiteada, ao que determino: a) Suspensão dos processos n. 

1018494-28.2016.8.11.0041, concernente única e exclusivamente ao 

veículo objeto dos presentes Embargos, devendo ser certificado a referida 

situação naqueles autos; b) Baixa na restrição estabelecida via RENAJUD 

ao veículo “(VW/VOYAGE 1.6 – 2010/2011, Placa: EPR7263, RENAVAM 

00252908520, Cor: Prata. Intime-se o Embargante a contestar a presente 

demanda, se desejar, no prazo de 15 (quinze), ressalvando o disposto no 

art. 680 do CPC, bem como o fato de que findo o prazo o feito seguirá o 

procedimento comum (art. 679, CPC), ciente de que, não sendo contestado 

o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte embargante. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021879-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MISSAKO YAMASHITA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIL PEDRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021879-47.2017.8.11.0041 

AUTOR: VANDA MISSAKO YAMASHITA DO NASCIMENTO RÉU: EDIL 

PEDRO DA SILVA Vistos. Inicialmente, concede-se à autora os benefícios 

da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Ato contínuo, 

verifica-se que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita 

sem eficácia de título executivo. Posto isto, expeça-se o competente 

mandado citatório e de pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa, consignando que, caso o réu o cumpra 

tempestivamente, ficará isento do pagamento e custas processuais 

(NCPC, 701, § 1º). Conste, ainda, que no prazo acima a parte ré/devedora 

poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação, 

oferecimento de embargos ou estes sejam rejeitados, constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial (NCPC, 701, § 2º e 702, § 8º). Por 

fim, no que diz respeito ao pedido liminar de concessão de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte requerente não logrou êxito em demonstrar 

em sede de cognição sumária que a parte executada tenha se ausentado 

ou tentando fazê-lo furtivamente ou caído em insolvência, tenha passado 

a alienar os bens que possui, contrair dívidas extraordinárias, pôr os seus 

bens em nome de terceiros, cometer outro qualquer artifício fraudulento, 

de forma concreta ou tentada, a fim de frustrar a execução ou lesar 

credores, ou, ainda, em relação aos seus bens de raiz, aliená-los, 

hipotecá-los, ou gravá-los de qualquer outra forma, sem ficar com algum 

livre e desembargado equivalente às suas dívidas, à luz dos requisitos 

que eram exigidos para a medida na vigência do CPC/73. Do mesmo modo, 

não foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que a parte 

autora/credora, após a citação da parte ré/devedora e eventual renitência 

desta, terá constituído de pleno direito o título executivo judicial, podendo 

então, caso não haja o cumprimento voluntário da obrigação nele 

estampada, promover a constrição de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do seu crédito. Portanto, não preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, eis que não evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, a liminar requestada não comporta 

deferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência 

vindicada. Às providências. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000591-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILGA MARIA FERRAZ PACHECO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000591-09.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: ILGA 

MARIA FERRAZ PACHECO Vistos. Trata-se de Carta Precatória extraída 

de Ação Monitória ajuizada pelo Kirton Bank S/A Banco Múltiplo em face de 

Espólio de Bento Ferraz Pacheco e Ilga Maria Ferraz Pacheco, objetivando 

a cobrança de dívida oriunda de contrato de operação bancária, em 

trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, com a finalidade de citação da parte ré. Nesse diapasão, à 

luz do Provimento n. 4/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP, fixada a 

competência de órgão específico, este Juízo afigura-se absolutamente 

incompetente para o processamento da presente deprecata. Desta feita, 

DECLINO, de ofício, o cumprimento da presente deprecata a uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do 

Provimento n. 4/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP do egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso 

II, § 5º, do Novo Código de Processo Civil. Às providências. 

Redistribua-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT0022168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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1000603-23.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de pedido formulado por 

DENILSON CARVALHO DA SILVA em que figura no polo passivo a 

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT , e que possui como 

finalidade a obtenção de auxílio previdenciário. Todavia, os autos foram 

distribuídos para esta Terceira Vara Cível. No entanto, a causa é de 

competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, razão pela qual 

declino a competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 

2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000606-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JORGE RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000606-75.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: CARLOS JORGE RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto 

CARLOS JORGE RODRIGUES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos 

em epígrafe, ingressou com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, também qualificada, suscitando em síntese que reside na 

cidade e comarca de Cuiabá, na Avenida Quatro, Quadra 71, Casa 27, 

Bairro Parque Cuiabá, sendo titular da Unidade Consumidora n° 

6/337309-9. Pondera o requerente que está sendo cobrado indevidamente 

pela requerida no montante de R$ 4.374,23 (quatro mil trezentos e setenta 

e quatro reais e vinte e três centavos), referente a Recuperação de 

Consumo, acrescido ao consumo referente a competência de 

Agosto/2017, com vencimento em 30/10/2017, na qual a demandada teria 

apurado uma diferença de consumo no montante de 5.883,000 kWh, 

referente ao consumo não faturado dos meses de 10/2015 a 07/2017, 

com média mensal de consumo de 404 kWh o período em questão. O 

requerente nega enfaticamente qualquer irregularidade praticada pelo 

mesmo em seu consumo de energia, e não reconhece o débito que lhe 

fora imposto, na medida em que sua residência seria simples e o seu 

consumo real após o período é muito inferior ao apontado. Pretende, 

assim, a concessão de tutela de urgência, para que seja suspensa a 

cobrança do débito em questão, com a proibição de apontamento da 

mesma junto aos órgãos de crédito, com a consequente proibição da 

requerida em suspender o fornecimento de energia elétrica no seu imóvel. 

É o necessário relato. Fundamento e Decido. Com a entrada em vigor no 

Novo Código de processo Civil, a tutela almejada pelo autor passou a ser 

regulada pelo art.294 do NCPC, o qual assim estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, o autor almeja a 

tutela de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário 

para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 do NCPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Nota-se que o referido artigo não difere muito do seu 

antecessor, visto que os requisitos para sua concessão continuam sendo 

o fumus boni iuris e o periculum in mora nesse sentido os ensinamentos de 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Rogério Licastro, Leonardo Ferres e Maria 

Lúcia Lins: “Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência 

cautelar e de tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) 

exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum 

in mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar a gradação que o 

CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação 

de tutela, sugerindo-se um “fumus” mais robusto para a concessão dessa 

ultima.”[1] Da análise dos autos verifica-se a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela pleiteada. A probabilidade do 

direito do autor (fumus boni iuris) se consubstancia no registro de 

consumo dos meses posteriores ao apontado no período de recuperação, 

que demonstra um consumo inferior àquele apontado na fatura 

questionada. Ademais, o requerente reside em Bairro popular na capital – 

Parque Cuiabá -, alegando, ainda, não possuir móveis que justifiquem um 

consumo de energia elétrica no valor apontado. O perigo do dano e a 

urgência do pedido (periculum in mora) se caracterizam pela ameaça de 

suspensão do fornecimento de serviço essencial, como é o caso da 

energia elétrica. Posto isto e, sendo reversível a qualquer tempo a medida, 

DEFIRO A TUTELA DE URGENCIA PLEITEADA e DETERMINO que a ré se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à residência 

do autor (Avenida Quatro, Quadra 71, Casa 27, Bairro Parque Cuiabá, 

sendo titular da Unidade Consumidora n° 6/337309-9, com base na fatura 

questionada nestes autos que aponta recuperação de consumo entre o 

período de 10/2015 a 07/2017. Determino, ainda, que o requerido se 

abstenha de incluir o nome do requerido nos cadastros de proteção ao 

crédito (SERASA, SPC, etc...) em face à fatura questionada e discutida 

nos autos, e se já o fez deverá efetuar a necessária baixa, no prazo de 

05 (cinco) dias. Estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) na 

hipótese de descumprimento de quaisquer das determinações exaradas 

nesta ocasião, ao que limito o valor da multa em R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais). Na hipótese da suspensão do fornecimento de energia já 

ter sido efetivada, a requerida deverá restabelecer a mesma no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência da multa já estabelecida 

nesta oportunidade. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual determino, 

desde já, que em sede de contestação a requerida forneça todo o historio 

de consumo da referida unidade consumidora, inclusive informando se 

para a recuperação do consumo foi instaurado eventual Termo de 

Ocorrência, com a apresentação do mesmo e documentos que o 

instruíram. Em atenção ao que determina o art.334 e §§ do NCPC designo o 

dia 02.04.2018 às 08:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, sala 

07 localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 
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poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Face às 

argumentações e provas documentais juntadas pelo requerente, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência da autora e, 

por consequência de causa e efeito, com fulcro no § 1º, do artigo 4º, da 

Lei n° 1.060/1950, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do 

NCPC, lhe CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade processual, consigne 

que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários 

para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] WAMBIER, 

Tereza Arruda Alvim, CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins, RIBEIRO, Leonardo 

Ferres da Silva, DE MELO, Rogerio Licastro Torres. Primeiros comentários 

ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo. Revista dos Tribunais. 

2015, p.498

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000580-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

FABIANA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

MOACIR LEITE PADILHA (REQUERENTE)

EDILSON DE OLIVEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO (REQUERENTE)

MARLENE DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

ALINE MARA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

PABLO DARLAN LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DOMINGOS ALIBERTO (REQUERENTE)

CLAUDIO PROCOPIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

JOAQUIM GERALDO DE MORAIS (REQUERENTE)

JEAN MARC DIAS LOPES (REQUERENTE)

JOSMAR CAMARGO (REQUERENTE)

APARECIDO CIPRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JAIR DE JESUS JACOB (REQUERENTE)

DIVAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RHAIANNI MENEZES DA COSTA (REQUERENTE)

EDMAR VICENTE NOGUEIRA (REQUERENTE)

JULIENE PEREIRA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO APARECIDO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

SERGIO TERUO KAWANO JUNIOR (REQUERENTE)

THAYANNA DE ARAUJO SIQUEIRA (REQUERENTE)

MANOEL PEREIRA AIRES (REQUERENTE)

CARLOS LEMES DE LIMA (REQUERENTE)

GILSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO LEMES ALVES (REQUERENTE)

IVANDEMIR LUIS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA SETUBA CUNHA (REQUERENTE)

JOANIL LOURENCO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

MARIA LUCINDA DE OLIVEIRA FINCO (REQUERENTE)

MARIA RITA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

JESUS RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

EDSON LUIS DE MELO (REQUERENTE)

JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

BRASILIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

GONCALINO ADALBERTO CONCEICAO (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIA FRANCISCA FILHA (REQUERENTE)

EVANILSON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

REGINA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

CLEBER BASILIO SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

HONYLBERSON CABRAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NILSON MOREIRA SOARES (REQUERENTE)

FRANCISCO VIEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

ROSALINA PIRES BOLENE CAVICHIONE (REQUERENTE)

MARIA RILVANE MENEZES DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS ANTONIO DE BELEM (REQUERENTE)

EDNEIA ALVES MATOS (REQUERENTE)

MIRIAN PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

DUILIO MAYOLINO FILHO (REQUERIDO)

MARIA DA PENHA IMPERIAL MAYOLINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000580-77.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MIRIAN PAES DE BARROS, CARLOS ANTONIO DE BELEM, 

EDNEIA ALVES MATOS, NILSON MOREIRA SOARES, FRANCISCO VIEIRA 

DE SANTANA, ROSALINA PIRES BOLENE CAVICHIONE, MARIA RILVANE 

MENEZES DA COSTA, REGINA BENEDITA DA SILVA, CLEBER BASILIO 

SOUZA FERREIRA, HONYLBERSON CABRAL DE ALMEIDA, ROSIMEIRE 

OLIVEIRA SANTOS, GONCALINO ADALBERTO CONCEICAO, MARIA 

CLAUDIA FRANCISCA FILHA, EVANILSON FRANCISCO DOS SANTOS, 

JESUS RODRIGUES DE PAULA, EDSON LUIS DE MELO, JOAQUIM DE 

SOUZA, BRASILIANO ODORICO DA SILVA, SERGIO TERUO KAWANO 

JUNIOR, THAYANNA DE ARAUJO SIQUEIRA, MANOEL PEREIRA AIRES, 

CARLOS LEMES DE LIMA, RHAIANNI MENEZES DA COSTA, EDMAR 

VICENTE NOGUEIRA, JULIENE PEREIRA DA CRUZ SILVA, RODRIGO 

APARECIDO DA SILVA VIEIRA, APARECIDO CIPRIANO DOS SANTOS, JAIR 

DE JESUS JACOB, DIVAN PEREIRA DA SILVA, CLAUDIO PROCOPIO DE 

FIGUEIREDO, JOAQUIM GERALDO DE MORAIS, JEAN MARC DIAS LOPES, 

JOSMAR CAMARGO, PABLO DARLAN LIMA DOS SANTOS, DOMINGOS 

ALIBERTO, JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO, MARLENE DE FATIMA 

FERREIRA, ALINE MARA DA CRUZ E SILVA, MOACIR LEITE PADILHA, 

EDILSON DE OLIVEIRA CONCEICAO, BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO, 

ANA PAULA FERREIRA DA SILVA DOS ANJOS, FABIANA DE CAMPOS 

SILVA, MARIA APARECIDA SETUBA CUNHA, JOANIL LOURENCO DE 

SIQUEIRA, MARIA LUCINDA DE OLIVEIRA FINCO, MARIA RITA CARVALHO 

SILVA, GILSON FERREIRA DOS SANTOS, RICARDO LEMES ALVES, 

IVANDEMIR LUIS DIAS DA SILVA REQUERIDO: ANA EMILIA GAHYVA DE 

FIGUEIREDO, DUILIO MAYOLINO FILHO, MARIA DA PENHA IMPERIAL 

MAYOLINO Vistos. Por motivo de foro íntimo (art. 145, §1º do CPC) 

declaro-me suspeito para processar e julgar este feito. Ressalto, que o 

aludido dispositivo legal - art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015 -, em vigor desde 18.03.2016, gerou a revogação da Resolução nº 

82/2009-CNJ, conforme decisão plenária do Conselho Nacional de Justiça 

de 30.8.2016. No mesmo sentido, houve declaração de perda 

superveniente da ADI 4260/DF, com a consequente extinção da mesma 

sem julgamento. Destarte, desnecessário eventual comunicação e/ou 

exposição das razões da aludida suspeição, conforme expresso no 

dispositivo legal. Cumpra-se, o disposto no Art. 347 da CNGC[1]. Por fim, 

remetam-se, imediatamente, os autos ao meu substituto legal. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1]Art. 347 – CNGC – “Para mais fácil 

identificação visual de situações processuais e sem prejuízo do disposto 

no art. 1.372 da CNGC, o gestor judiciário colocará no dorso dos autos 

tarjas coloridas, com os seguintes significados: (...) IX - Duas tarjas 

vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz titular;”

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000444-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MOREIRA DIAS (REQUERENTE)

REGINA GOMES SUPRIANO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000444-80.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JOAQUIM MOREIRA DIAS, REGINA GOMES SUPRIANO DIAS 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, JOSE BARROS DE 

ALMEIDA Vistos JOAQUIM MOREIRA DIAS e Sra. REGINA GOMES 

SUPRIANO, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, ingressaram 

com a presente ação declaratória de nulidade de procuração e negócios 

juridicos c/c pedido de tutela de urgência e danos morais em face de 

CARLOS ALBERTO DE ARAUJO e JOSE BARROS DE ALMEIDA, também 
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qualificados, arguindo em síntese que são idosos e analfabetos, ao que o 

primeiro foi induzido pelos demandados a assinar uma procuração pública 

autorizando-os a vender seu único imóvel, onde reside com sua esposa a 

décadas. Alegam, ainda, que da referida procuração surgiram diversos 

contratos que os autores nunca tiveram conhecimento de seus 

conteúdos. Outrossim, sustentam que houve ausência de outorga uxória 

da cônjuge varoa, o que nulifica as alienações realizadas com base na 

procuração questionada. Na sequência narra os contratos que foram 

entabulados com base na procuração em questão, e as nulidades dos 

referidos negócios jurídicos, suscitando que nunca recebeu ou pagou 

nenhuma importância. Pleiteia a concessão de tutela de urgência, pois no 

4º contrato os requeridos estabeleceram que uma cessão de uso da 

residência dos autores aos mesmos, pelo prazo de 06 (seis) meses, que 

encerrará em 22.03.2018, o que lhe impedirá de continuar morando em seu 

imóvel onde reside a mais de 40 (quarenta) anos. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Com a entrada em vigor no Novo Código de 

processo Civil, a tutela almejada pelo autor passou a ser regulada pelo 

art.294 do NCPC, o qual assim estabelece: “Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, o autor almeja a tutela de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para 

evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 do NCPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Nota-se que o referido artigo não difere muito do seu 

antecessor, visto que os requisitos para sua concessão continuam sendo 

o fumus boni iuris e o periculum in mora nesse sentido os ensinamentos de 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Rogério Licastro, Leonardo Ferres e Maria 

Lúcia Lins: “Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência 

cautelar e de tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) 

exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum 

in mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar a gradação que o 

CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação 

de tutela, sugerindo-se um “fumus” mais robusto para a concessão dessa 

ultima.”[1] Da análise dos autos verifica-se a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela pleiteada. A probabilidade do 

direito do autor (fumus boni iuris) se consubstancia nas inúmeras 

inconsistências apontadas nos negócios realizados com base na 

procuração questionada. Outrossim, os documentos pessoais dos autores 

revelam ser pessoas idosas e analfabetas, condição esta não ressalvada 

nos instrumentos questionados, principalmente na procuração pública 

outorgada pelo cônjuge varão. Com relação ao periculum in mora, este 

encontra-se evidenciado na alegação de ausência de repasses de 

valores, e na confecção do 4º contrato no qual o Requerido, efetuaria 

“cessão” de uso aos requerentes da residência dos mesmos, sem 

qualquer participação destes ou a assinatura do “procurador” constituído. 

Na realidade, a sequência de contratos indica possível fraude cometida 

contra os requerentes, que nesta quadra da vida estão diante da 

possibilidade de serem despojados de seu único bem. Assim sendo, a 

suspensão dos efeitos dos contratos e da procuração questionada se 

revela necessária, sendo certo que tal situação não causará qualquer 

prejuízo aos demandados. Posto isto e, sendo reversível a qualquer tempo 

a medida, DEFIRO A TUTELA DE URGENCIA PLEITEADA e DETERMINO que 

a suspensão dos contratos questionados nesta ocasião, e em especial o 

4º contrato, proibindo os requeridos de turbar ou esbulhar a posse dos 

requerentes sobre o imóvel, ao que determino que seja oficiado ao cartório 

do Sétimo Ofício desta Comarca de registro de imóveis, desta comarca, 

para que conste a restrição judicial a fim de que se impeça qualquer ato de 

expropriação na matrícula nº 16.451, ficha 01 do Livro 02, bem como a 

anotação da existência da presente demanda, até ulterior determinação 

deste Juízo. Em atenção ao que determina o art.334 e §§ do NCPC designo 

o dia 02.04.2018 às 09:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, sala 

07, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Face às 

argumentações e provas documentais juntadas pelo requerente, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência da autora e, 

por consequência de causa e efeito, com fulcro no § 1º, do artigo 4º, da 

Lei n° 1.060/1950, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do 

NCPC, lhe CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade processual, consigne 

que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários 

para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] WAMBIER, 

Tereza Arruda Alvim, CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins, RIBEIRO, Leonardo 

Ferres da Silva, DE MELO, Rogerio Licastro Torres. Primeiros comentários 

ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo. Revista dos Tribunais. 

2015, p.498

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010759-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIEIRE FERMINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1010759-07.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DENIEIRE FERMINO NUNES REQUERIDO: VIZA COMERCIO 

DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos DENIEIRE FERMINO NUNES, qualificada nos autos, ingressou com a 

presente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais 

e morais e pedido de tutela antecipatória em desfavor de VIZA 

PLANEJADOS (Viza Comércio de Móveis Planejados Ltda) e BANCO 

SANTANDER S.A., também qualificados, arguindo em síntese que firmou 

em 12/2012 contrato de promessa de compra e venda com para aquisição 

de uma unidade imobiliária, que deveria ser entregue em 30.06.2015, e em 

razão do aludido aspecto estabeleceu com a primeira demandada contrato 

para aquisição de uma Carta de Crédito de Móveis Planejados Italínea, 

cumulado com a correspondente Prestação de Serviço de Montagem, na 

monta de R$ 37.612,80, que deveria ser quitado em 36 (trinta e seis) 

prestações de R$1.044,80 (um mil, quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos). Segundo a requerente o prazo para entrega dos móveis seria 

após a entrega da unidade imobiliária, mas a construtora não efetuou a 

entrega do apartamento e a autora rescindiu o contrato com a mesma em 

10/2016, tendo efetuado o pagamento de 06 (seis) prestações. Face a 

rescisão do contrato com a construtora, a requerida pretende a rescisão 

do contrato com a requerida, com a restituição dos valores quitados. 

Contudo, a requerida não concorda com a devolução e lhe cobra o 

montante de 30% do valor do contrato, a título de multa, conforme 

estabelecido no contrato entabulado entre as partes. Requereu, assim, a 

concessão de tutela de urgência para que o contrato entabulado com a 

requerida seja suspenso, assim como as cobranças até o término da 

demanda. O pedido de gratuidade formulado na inicial foi indeferido (id. 

8846944), oportunidade em que houve o parcelamento das custas em 03 

(três) vezes. Houve o pagamento das custas (id. 9326109). O requerido 

BANCO SANTANDER S.A e a requerente entabularam acordo nos autos 

(id. 9159071), que foi homologado. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Com a entrada em vigor no Novo Código de processo Civil, a tutela 

almejada pelo autor passou a ser regulada pelo art.294 do NCPC, o qual 

assim estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, o autor almeja a tutela de urgência, eis que busca uma 
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atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de 

difícil reparação. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do NCPC, quais 

sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que o referido artigo não 

difere muito do seu antecessor, visto que os requisitos para sua 

concessão continuam sendo o fumus boni iuris e o periculum in mora 

nesse sentido os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier, Rogério 

Licastro, Leonardo Ferres e Maria Lúcia Lins: “Noutras palavras, para a 

concessão da tutela de urgência cautelar e de tutela de urgência 

satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos 

requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou 

positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73 pretendia fazer 

entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se 

um “fumus” mais robusto para a concessão dessa ultima.”[1] Da análise 

dos autos não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela pleiteada, e esclareço. O contrato firmado entre a 

requerente e a requerida remanescente (VIZA PLANEJADOS (Viza 

Comércio de Móveis Planejados Ltda) não estabelece a cobrança de multa 

para a hipótese de rescisão, conforme alardeado na inicial, o que coloca 

em cheque a probabilidade do direito invocado face a abusividade da 

cláusula. Noutro giro, é certo que a cláusula 3ª do contrato (id. 5905084 - 

Pág. 2) estabelecia que o pagamento se daria através de liberação do 

crédito com instituição financeira, conforme contrato de financiamento que 

seria assinado pela requerente. Note-se, que pela narrativa a instituição 

financeira contratada pela requerente teria sido o requerido BANCO 

SANTANDER S.A., com o qual a autora entabulou acordo (id. 9159071), e 

no qual restou assentado a liquidação do contrato com baixa nas 

restrições (id. 9159071 - Pág. 3), o que afasta o periculum in mora. Posto 

isto e, INDEFIRO A TUTELA DE URGENCIA PLEITEADA. Em atenção ao que 

determina o art.334 e §§ do NCPC designo o dia 02.04.2018, às 10:00 

horas para audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, sala 07, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 

2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] WAMBIER, Tereza 

Arruda Alvim, CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins, RIBEIRO, Leonardo Ferres da 

Silva, DE MELO, Rogerio Licastro Torres. Primeiros comentários ao novo 

Código de Processo Civil artigo por artigo. Revista dos Tribunais. 2015, 

p.498

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024854-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VICENTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS OAB - SP299804 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1024854-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: HELIO VICENTE DOS SANTOS RÉU: DEBORA REGINA DE 

OLIVEIRA Vistos. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, embora intimado, não 

juntou nos autos documento que comprovasse a situação de 

necessidade. O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte 

redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese 

se tratar de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que 

comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar os 

honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu 

próprio sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de 

justiça gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a análise caso a 

caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos 

demais tribunais do país: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT - 2013, Rel. 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014) 

(destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias 

não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida.” 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). “JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). Posto isto considerando que o autor não 

colacionou aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, determino a sua 

intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o preparo (art.290 

do CPC), sob pena de cancelamento e extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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FH TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EM 
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029037-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: FH TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

EM SEGURANCA LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A., M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos etc. Alguns aspectos devem ser 

esclarecidos. Em primeiro lugar, trata-se de pessoa jurídica. Em segundo 

lugar, o documento juntado no id. 9927898 e 9927918, não autoriza a 

conclusão de que a referida pessoa jurídica necessite da gratuidade 

pleiteada na exordial. Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre 

as condições econômico-financeiras, se a parte não está representada 

pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar). Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que 

é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil 

- Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000687-24.2018.8.11.0041 

AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: ANGELO JUSTINO 

MOTA DOS SANTOS Vistos. BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, ingressou com a presente 

Ação de Cobrança Pelo Rito Comum em face de ANGELO JUSTINO MOTA 

DOS SANTOS, igualmente qualificado. Argumentou a exequente que o 

executado contratou os serviços de cartões de crédito American Express, 

obrigando-se à quitação mensal e tempestiva de todas as despesas, 

sendo que após a aquisição, o executado deixou de cumprir com a 

obrigação contratual de pagamento dos débitos de algumas faturas. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Com a criação das varas 

bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas 

são as competentes para processar e julgar as demandas que envolvem 

interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões 

de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, 

financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de divida. O artigo 1º §º do provimento 004/2008/CM, assim 

dispõe: Artigo 1º parágrafo 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Nessa esteia, tendo em vista que o exequente 

pretende haver do executado a totalidade do saldo devedor com relação 

às faturas vencidas do cartão de crédito. No caso em tela o pedido possui 

natureza tipicamente bancária, de modo que a competência para seu 

processamento é exclusivamente de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Com tais considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de competência em 

direito bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a 

remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. 

Procedam-se às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000744-42.2018.8.11.0041 

AUTOR: ROSELI ALVES PEREIRA RÉU: AYMORE Vistos. Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato de Mútuo Bancário para aquisição de veículo 

ajuizada em desfavor de instituição financeira, distribuída para esta 

Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição do Provimento n. 

4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas de Direito Bancário, cuja 

competência restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu 

artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 

1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 
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seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se 

da competência dessas unidades as ações de competência de reparação 

de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação 

de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento e 

julgamento de ação revisional de contrato bancário. Desta feita, DECLINO, 

de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do 

Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e 

dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 

2015. Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035399-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO PEDRO DA SILVA RÉU: CONDOMINIO EDIFICIO MAISON 

PARIS Vistos. JOÃO PEDRO DA SILVA, devidamente qualificado, 

ingressou com a presente ação de rito comum com pedido de concessão 

de tutela de urgência em face do EDIFÍCIO MAISON PARIS, também 

qualificado, suscitando em síntese ser proprietário de imóvel constituído 

pela unidade condominial, situada no 21º andar – n° 2001/2002 do 

Condomínio requerido, que é representado por um apartamento duplex. 

Afirma o requerente que desde 21.08.2017 o condomínio estabeleceu em 

Assembleia Geral Extraordinária, conforme estabelecido na Cláusula 9ª da 

Convenção do Condomínio de 2004, valores diferenciados das taxas 

condominiais a serem pagas pelos apartamentos tipo (do 1º ao 19º 

andares - 38 unidades), apartamentos duplex (20º e 21º andares – 2 

unidades) e coberturas (22º e 23º andares – 2 unidades), levando-se em 

consideração a fração ideal dos imóveis. Alega o requerente ser ilegal a 

cobrança estabelecida de modo diferenciado, seja a partir de 21.08.2017 

ou após a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.03.2004, ao 

que pretende a repetição do débito que entende indevido dos últimos 05 

(cinco) anos. Pugnou, ainda, pela concessão de tutela de urgência para 

afastar o decidido pelo requerido em Assembleia Geral Extraordinária 

desde 21.08.2017, autorizando-o a pagar taxa condominial em valor similar 

às demais unidades, compelindo, assim, a requerida à emitir à guia da taxa 

condominial no valor de R$ R$ 1.789,30 (hum mil, setecentos e oitenta e 

nove reais e trinta centavos). É o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de 

urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito deve estar 

cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do 

processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza 

a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo 

de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona 

que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes 

baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre 

a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar 

que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes 

possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já 

quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito invocado 

(fumus boni iuris) na exordial, sendo relevante a lembrança sobre a 

obrigatoriedade da Taxa Condominial Ordinária, ao que ensinam-nos com 

precisão os professores Cristiano Chaves De Farias e Nelson Rosenvald: 

“(...) Todos os condôminos têm a obrigação de concorrer para as 

despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio na proporção de 

suas frações ideais (art. 1.336, I, do CC). Quando a norma se refere as 

"despesas do condomínio", quer explicar que o condômino não arcará com 

as despesas que não lhe concedam qualquer forma de fruição, mas 

apenas aproveitem a outros condôminos.” (Curso de Direito Civil. Volume 

5. 8ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2012) Outrossim, é certo que a Taxa 

Condominial Ordinária, deve ser aprovada mediante Assembleia Geral 

Ordinária, conforme a regra determinada no Código Civil: “Art. 1.350 do 

CC. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia dos 

condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o 

orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação 

de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento 

interno.” Para definição da taxa condominial ordinária antes do advento do 

Código Civil de 2002, a legislação aplicada aos condomínios, era a Lei 

4.591/1964, que determina em seu art. 12: “Art. 12 da Lei 4.591/1964. 

Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, 

nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em 

rateio.” Após a entrada em vigor da Lei 10.406/2002 (atual Código Civil), a 

Lei 4.591/1964 passou a ser utilizada apenas subsidiariamente, pois a lei 

mais recente trata dos mesmos assuntos que a lei de 1964: “Art. 1.336. 

São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio, 

na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na 

convenção;” (grifo nosso) Em comentário ao artigo supra transcrito, Marco 

Aurélio S. Viana leciona: "O critério para divisão das despesas é o da 

proporção das frações ideais dos condôminos. Essa regra é supletiva, 

porque, na parte final do inciso I, temos a expressão salvo disposição em 

contrário. Prevalece o princípio da autonomia da vontade. Nada impede 

que o estatuto condominial adote outro critério." (Comentários ao Código 

Civil, Volume XVI: dos direitos reais, Rio de Janeiro: Forense,2007, 

pág.490 – grifo nosso) E ainda: "Impondo a contribuição para as despesas 

do condomínio, como dever dos condôminos, o diploma civil estabelece 

que isso se faça na proporção da fração ideal de cada um dos 

comunheiros, salvo disposição contrária da convenção. No estudo que 

fizemos anteriormente, envolvendo a redação original do Código Civil, 

observávamos que a regra era supletiva, porque a Convenção de 

Condomínio previa outro critério de rateio, como estava no art. 1.334,I. (§) 

Alterada a redação da disposição legal, e introduzindo a referência à 

convenção de condomínio, o diploma civil repete o que já estava na Lei 

nº4.591/64, art.12 e §1º. Assim, as despesas são rateadas segundo o 

que estiver na Convenção de Condomínio, e, se ela for omissa, adota-se o 

critério legal, ou seja, a contribuição se fará na proporção da fração ideal." 

(ob. cit. págs.494 e 495) A Fração Ideal é definida também pelo Código 

Civil de 2002, em seu art. 1.331, parágrafo 3º, que diz: “A cada unidade 

imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas 

outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária 

no instrumento de instituição do condomínio.” Tal termo foi criado para 

facilitar o cálculo do valor da unidade a ser repassado para o promitente 

comprador da unidade. Sendo ainda mais preciso, é salutar o ensinamento 

do Professor e Mestre em Direito do Consumidor Estevão Zizzi: “A fração 

ideal, via de regra, é calculada dividindo--se a metragem total da área 

construída do edifício pela área do terreno, multiplicando--se o resultado 

pela área construída de cada unidade. Portanto, foi criada para dividir os 

custos com as obras e a mão-de--obra para construir o prédio.” 

(Condomínio – Cobertura - Despesas pela fração ideal não têm relação 

direta com o tamanho do imóvel. Artigo publicado em Março de 2014 no 

Jus Navigandi. Disponível em http://jus.com.br/artigos/27200. Acessado em 

30.08.2017 - grifo nosso) Denote-se, portanto, que a doutrina reconhece a 

legislação faculta ao condomínio se utilizar do critério da fração ideal para 

atribuir a contribuição de cada condômino com as despesas condominiais. 

Ou seja, não existe obrigatoriedade de se utilizar o critério da fração ideal 

para mensurar quanto cada unidade deverá contribuir. Contudo, é certo 
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que tal possibilidade existe, e sendo o imóvel de maior metragem 

construído o valor da taxa condominial pode variar. Insisto, assim que não 

verifico a probabilidade do direito invocado até porque o STJ já se 

manifestou em sentido diverso da exposta na exordial, consoante se 

infere do Resp. 1459734/ MG, de relatoria do Min. RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, no qual restou assentado pelo eminente Ministro o seguinte: “No 

caso em estudo, entendo que a produção da prova pericial não se mostra 

necessária para o deslinde da ação, na medida em que não há 

necessidade de provar que os serviços mantidos pelo condomínio são 

usufruídos por todos os condôminos. As disposições contidas no Código 

Civil, bem como na lei de condomínios e incorporações têm na verdade 

como fundamento implícito o valor do bem, sendo justificável o rateio 

diferenciado na medida em que os apartamentos de 'cobertura' e 'área 

privativa' são mais valorizados do que os apartamentos 'tipos' sendo 

conseqüência, mais caros. No especial, os recorrentes alegam, além de 

divergência jurisprudencial, violação dos artigos 157, 421, 422, 884, 885, 

1.340, 2.035 do Código Civil. Sustentam, em síntese, o desequilíbrio na 

forma de cobrança da taxa condominial levando em consideração a fração 

ideal do imóvel sendo que o apartamento de cobertura não utiliza nenhum 

tipo de serviço a mais do que as demais unidades. É o relatório. DECIDO. 

Eis a letra da decisão recorrida transcrita no que interessa à espécie:"(...) 

não gera o enriquecimento ilícito dos demais condôminos, a Convenção do 

Condomínio que estabelece como critério de rateio das despesas a fração 

ideal do imóvel, porquanto, mesmo que fosse nula tal estipulação, ainda 

assim seriam aplicáveis as disposições legais que regulam o Condomínio 

edilício, previstas no art. 12, § 1º, da Lei n. 4.591/64 e no art. 1.336, I, do 

código Civil de 2002. Ressalte-se ainda, a utilização do critério da fração 

ideal como forma de rateio das despesas condominiais, por si, não implica 

em abusividade ou mesmo representa vantagem exagerada para aqueles 

que possuem unidades em menores proporções". Tal posicionamento está 

em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de 

que é legítimo o rateio das despesas condominiais em razão da fração 

ideal do imóvel. A propósito: "RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA. ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO 

CONDOMINIAL. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE RATEIO DAS DESPESAS. 

RESPEITO AO QUORUM LEGAL. ARTIGO 1.351 DO CÓDIGO CIVIL. 

CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. 

INSUBSISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. NATUREZA 

ESTATUTÁRIA. REGIME JURÍDICO DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO 

IMEDIATA. 1. Obedecido o quorum de 2/3 (dois terços) exigido pela 

legislação de regência (artigo 1.351 do Código Civil) para a alteração da 

convenção condominial, válida é a sua modificação. 2. Insubsistência das 

cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade previstas na convenção 

por ensejar desarrazoado engessamento da vontade dos condôminos e 

da soberania das deliberações assembleares. 3. Legítima a eleição da 

forma de rateio (na proporção da fração ideal) conforme a novel 

legislação (artigo 1.336, inciso I, do Código Civil de 2002). 4. Tendo em 

vista a natureza estatutária da convenção de condomínio, que autoriza a 

aplicação imediata do regime jurídico previsto no novo Código Civil, não há 

espaço para falar em violação do direito adquirido ou do ato jurídico 

perfeito. 5. Recurso especial não provido"(REsp 1.447.223/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/12/2014, DJe 5/2/2015). (...)" Particularmente, filio-me ao referido 

entendimento, privilegiando a decisão extraída da convenção de 

moradores, que se fez representar, para constituir a obrigação, pela 

maioria qualificada. Residir em condomínio importa acatar aquilo que pensa 

e decide a maioria. Não há que se falar, daí, em ofensa ao princípio da 

isonomia pois, mesmo que se admita a nulidade da cláusula enunciada, 

ainda assim incidiriam as disposições legais que regulam o condomínio 

edilício, notadamente o art. 12 da Lei nº 4.591/64 e art. 1336, inciso I, do 

Código Civil, afigurando-me injustificável pretensão inaugural atinente à 

readequação do rateio condominial. A existência da propriedade 

condominial gera encargos que devem ser suportados pelos condôminos 

na proporção estabelecida na convenção; o rateio das despesas das 

unidades é imperativo existencial e legal. Com efeito, “(...) 1. Atingido o 

quórum de dois terços para alteração da convenção, consoante determina 

o art. 1.351 do Código Civil e art. 12º, §3º da convenção anterior, a fim de 

que o rateio das despesas condominiais ocorresse de forma proporcional 

à fração ideal, é de ser rejeitada a alegada nulidade da decisão proferida 

em assembleia. 2. Afastada a necessidade de aprovação unânime da 

convenção, constante no Regimento Interno, porquanto contrária ao art. 

12º, §3º da convenção, bem como ao art. 24, §1º da Lei 4.591/64 e 

legislação atual. 3. Convenção anterior, criada pelo recorrente, então 

engenheiro construtor e administrador do condomínio, estabelecia que os 

encargos comuns seriam suportados por todos os condôminos 

igualmente. 4. [...]. 5. Demonstrada a obediência ao quórum legal para a 

alteração da convenção condominial, bem como estando seu conteúdo em 

consonância com a lei vigente, não há falar em sua nulidade, sobretudo 

por ausente justificação jurídica para manutenção do rateio em forma 

igualitária. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS - Apelação Cível nº 

70037412681, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Cláudio Augusto Rosa 

Lopes Nunes, j. em 03/03/2011). A convenção condominial é a lei interna 

do condomínio, na medida em que é sabido que o rigor do formalismo é 

medida de proteção dos interesses comuns, visando maior estabilidade da 

vida condominial posto que, conforme ensinamento de Alcides Bulgarelli, 

uma vez instituído, o Condomínio passa a ser regulado pela Convenção 

Condominial que: "... é de natureza institucional, originada de manifestação 

plurilateral de vontades, direcionadas a determinado fim ( o condomínio). É 

considerada ato-regra e, sob esse enfoque, diz-se que tem efeito 

vinculante, no que tange ao equilíbrio comportamental do grupo 

condominial (interna corporis) e, em certa medida, com direcionamento 

erga omnes (externa corporis), desde que cumprida a exigência 

registrária (registro no Cartório de Registro de Imóveis).”[3] Por fim, a 

Súmula nº 260 do E. Superior Tribunal de Justiça, estabelece o seguinte, in 

verbis: "A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é 

eficaz para regular as relações entre os condôminos" Desta forma, por 

entender ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela 

pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARTE DA TAXA CONDOMINIAL 

DISCUTIDA NOS AUTOS. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do 

NCPC, DESIGNO o dia 03.04.2018, às 12:00 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, sala 04,localizada neste Fórum. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2.018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131. [3] 

N a t u r e z a  J u r í d i c a  d a  C o n v e n ç ã o  C o n d o m i n i a l ,  i n 

http://www.stac.sp.gov.br/cedes/trab-juridicos/cedes-trab-38.htm.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000887-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SAB LTDA (REQUERIDO)

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000887-31.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: CONSTRUTORA SAB 

LTDA, JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos. Trata-se de Carta 

Precatória extraída de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A 

em face de Construtora SAB Ltda. e João Borges de Oliveira Júnior, 

objetivando a cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de 

crédito fixo, com a finalidade de citação da parte ré. Nesse diapasão, à luz 

do Provimento n. 4/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP, fixada a 
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competência de órgão específico, este Juízo afigura-se absolutamente 

incompetente para o processamento da presente deprecata. Desta feita, 

DECLINO, de ofício, o cumprimento da presente deprecata a uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do 

Provimento n. 4/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP do egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso 

II, § 5º, do Novo Código de Processo Civil. Às providências. 

Redistribua-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022446-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CRISTOVAO DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022446-15.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: LEOMAR CRISTOVAO DA SILVA SOUZA EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte 

devedora ofereceu em pagamento o valor que entendia devido, nos 

termos do artigo 526 do NCPC (id. 11117642 pag. 01/02 e 11117656). 

Instada, a parte credora manifestou a sua concordância com o valor do 

depósito efetuado, requerendo o seu levantamento (id. 11193434). É o 

relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, 

nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 11193434), o 

qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a procuração 

de (id. 4350390 pág. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022865-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRENO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022865-35.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANDERSON BRENO DA CRUZ EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora ofereceu em 

pagamento o valor que entendia devido, nos termos do artigo 526 do NCPC 

(id. 11132526 pag. 01/02, 11132531 e 11132540). Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depósito efetuado, 

requerendo o seu levantamento (id. 11191247 pág. 01/02). É o relatório. 

Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais 

havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente 

alvará, conforme requerido (id. 11191247 pág. 01), o qual possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 4456406 

pág. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001739-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001739-89.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARCILENE SILVA LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora ofereceu em 

pagamento o valor que entendia devido, nos termos do artigo 526 do NCPC 

(id. 11090705 pag. 01/02, 11090717 e 11090720). Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depósito efetuado, 

requerendo o seu levantamento (id. 11188827 pág. 01/02). É o relatório. 

Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais 

havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente 

alvará, conforme requerido (id. 11188827 pág. 01), o qual possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 4664764 

pág. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1034330-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1034330-07.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos. O 

autor manifestou-se nos autos, desistindo da presente ação (id 

11263859), antes da triangulação da relação jurídica processual. Desta 

feita, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação, 

extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

VIII, do NCPC. Custas e despesas processuais pelo autor (NCPC, 90). 

Defiro o levantamento do valor depositado em Juízo (id´s 10640442 e 

10640746), conforme requerido (id 11263859). Expeça-se o competente 

alvará. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se estes autos com as anotações e baixas de estilo. Às 

providências. Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006425-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MAIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006425-27.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: GERSON MAIA DA SILVA EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA Vistos. Inicialmente, no que diz respeito à 

responsabilidade pelas custas processuais, embora consignado na 

sentença homologatória do acordo, tem-se que, em verdade, as partes 

nada dispuseram a seu respeito, não se aplicando ao caso o disposto no 

§ 3º do artigo 90 do NCPC, por tratar-se de custas processuais iniciais e 

não remanescentes. Portanto, as custas processuais deverão ser 

divididas igualmente, ficando a parte autora isenta do seu recolhimento por 

ser beneficiária da gratuidade de justiça (id 6720305), competindo à parte 

ré o recolhimento da outra metade. Por fim, satisfeita a obrigação principal, 

nos termos em que acordado entre as partes (id´s 9335614 e 9335624), 

extingo o presente cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do NCPC. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito com as anotações e baixas de estilo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015973-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA BANDEIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015973-13.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: PALOMA BANDEIRA DUARTE EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora ofereceu 

em pagamento o valor que entendia devido, nos termos do artigo 526 do 

NCPC (ids. 11127862 pág. 01/03, 11127868, 11127880 e 11127893). 

Instada, a parte credora manifestou a sua concordância com o valor do 

depósito efetuado, requerendo o seu levantamento (id. 11280686). É o 

relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, 

nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II e 526 § 3º do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 11280686 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 2880051 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003090-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE SOUSA GRANJEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003090-97.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: IVAN DE SOUSA GRANJEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora ofereceu 

em pagamento o valor que entendia devido, nos termos do artigo 526 do 

NCPC (ids. 10902038 pág. 01/02, 10902047 e 10902054). Instada, a parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depósito efetuado, 

requerendo o seu levantamento (id. 11282230). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II e 526 § 3º do NCPC. Expeça-se o competente 

alvará, conforme requerido (id. 11282230 pág. 02), o qual possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 4777093 

pág. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019801-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINA JACINTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264/O (ADVOGADO)

JONNHY LUCAS TAQUES DE MIRANDA OAB - MT0016784A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEIA DA SILVA DIAS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019801-80.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCINA JACINTA DE SOUZA REQUERIDO: EDILEIA DA 

SILVA DIAS SOUZA Vistos. Inicialmente, concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. A 

autora manifestou a sua desistência desta ação, no id 9924936. Desta 

feita, HOMOLOGO, por sentença, a desistência desta ação, extinguindo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC. Custa processuais pela parte desistente, dispensado o 

recolhimento por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários 

advocatícios em razão da não formação da relação jurídica processual. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo. Às 

providências. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019909-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR ERNESTO SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019909-12.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALDEMIR ERNESTO SIQUEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos. O autor opôs 

embargos de declaração contra a sentença proferida no id 9681881, 

imputando-lhe a pecha de contraditória, ao passo que não poderia tê-lo 

condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

advogado da ré, uma vez que alega que esta não teria sido citada, razão 

pela qual requer o suprimento do vício apontado para o fim de afastar a 

sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial honorária 

advocatícia. É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos 

presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos (id 9836063). 

Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo 

Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os embargos devem ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 
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consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, não 

verifico a existência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante. 

Isso porque, além de não haver contradição interna como acima 

considerado, tem-se que, embora não tenha sido citada, a ré, ao 

apresentar a sua contestação, compareceu espontaneamente aos autos, 

suprindo a falta da sua citação (NCPC, 239, § 1º). Dessa forma, ao deixar 

o autor de recolher as custas processuais devidas, deu ensejo à extinção 

do feito, devendo, portanto, responder pelos honorários advocatícios do 

patrono da parte ré. Na verdade, o embargante pretende a modificação da 

decisão, sendo a via dos declaratórios inadequada para tanto. Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração de id 9824036. Às 

providências. Ultimem-se as demais determinações contidas na sentença 

de id 9681881. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013564-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013564-30.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: WEBERTE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Proferida sentença (id 9897590), a 

parte ré opôs embargos de declaração (id 9960304), sob o fundamento de 

que não teria o dano moral sofrido pela parte autora e que deu ensejo à 

sua condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.399,40 

(dois mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), tendo 

sido eles devidamente contrarrazoados pela parte autora/embargada (id 

10041749). Não obstante a isso, a parte ré embargante manifestou-se, 

dando conta do cumprimento das obrigações que lhe foram impostas na 

sobredita sentença (id´s 10745751, 10745757 e 10745763). Assim, ressai 

claramente dos autos a perda superveniente do interesse recursal da 

parte ré/embargante, razão pela qual os seus declaratórios devem ser 

tidos por prejudicados. Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais 

pátrios: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL. BENFEITORIAS RETIRADAS. INCIDÊNCIA DA MULTA 

CONTRATUALMENTE PREVISTA. DECISÃO RECORRIDA QUE FIXA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECLUSÃO CONSUMATIVA LÓGICA. 

RECORRENTE QUE JÁ CUMPRIU A OBRIGAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL 

COM O OBJETO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE 

RECURSAL, NO PONTO. ANÁLISE LIMITADA À INCIDÊNCIA DA MULTA 

CONTRATUAL. O recorrente, após a interposição do recurso inominado, 

cumpriu com a obrigação de fazer fixada na decisão recorrida. Ato 

incompatível com a intenção manifesta no recurso. Nos termos do art. 503, 

do CPC, operou-se a preclusão lógica consumativa. Recurso inadmitido no 

que tange a obrigação de fazer. O locatário que, sem autorização, retira 

as benfeitorias realizadas no imóvel, comete infração contratualmente 

prevista, pois havia renunciado ao direito de retenção. Cláusula válida. 

Incidência da Súmula 335, do STJ. O descumprimento sujeita o locatário ao 

pagamento da multa contratualmente estabelecida, com seus 

consectários. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 

NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005509633, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 08/07/2015). (TJRS, Recurso Cível: 

71005509633/RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Segunda 

Turma Recursal Cível, j. 8/7/2015, p. DJ 14/7/2015). Desta feita, conheço 

os embargos de declaração por serem tempestivos (id 9974560), no 

entanto, dou-os como prejudicados em razão da perda superveniente do 

interesse recursal da ré/embargante. Entrementes, interposto recurso de 

apelação pela parte autora no id 10041863, certifique-se a sua 

tempestividade e intime-se a parte ré para contrarrazoá-lo, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021859-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILTO GUIMARAES OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

EVANDRO DE CARVALHO PERROT (EXECUTADO)

CIDADE VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021859-56.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

EXECUTADO: CIDADE VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ILTO 

GUIMARAES OLIVEIRA FILHO, EVANDRO DE CARVALHO PERROT Vistos 

e etc. Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa promovida por 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

CIDADE VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, ILTO GUIMARÃES 

OLIVEIRA FILHO e EVANDRO DE CARVALHO PERROT. As partes 

compareceram nos autos informando que foi entabulado acordo, 

requerendo sua homologação, bem como a suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias (id. 11269189). Os autos me vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do feito, 

anoto, que no Código de Processo Civil, não se encontra óbice em 

extinguir o presente processo e determinar sua remessa para o arquivo 

com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, determina 

que é título executivo judicial “a decisão homologatória de autocomposição 

extrajudicial de qualquer natureza”. Portanto, não haverá prejuízo para o 

autor, pois em eventual inadimplemento, terá o exequente título executivo 

judicial. O acordo entabulado entre as partes (id. 11269190 pág. 01/06) 

preenche os requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, extinguindo a presente 

ação esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo 

Civil. Custas e honorários na forma pactuada. Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1036565-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN ANTONIO PICOLOTTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON POLETTI JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1036565-44.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: GIAN ANTONIO PICOLOTTO EMBARGADO: WILSON 

POLETTI JUNIOR Vistos. As partes compareceram aos autos informando 

que celebraram acordo (id 11296375). É o relatório. Decido. O acordo 

preenche os requisitos legais. Desta feita, HOMOLOGO o ajuste 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea "b", do Novo Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais divididas igualmente entre as partes, dispensada a 

parte autora do seu recolhimento por ser beneficiária da gratuidade de 

justiça (NCPC, 98, § 3º), devendo a parte ré recolher a outra metade 

(NCPC, 90, § 2º). Honorários advocatícios na forma pactuada. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo. Às 
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providências. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032316-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1032316-50.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANDERSON KRENZLIN BOLL EXECUTADO: NILSON CARLOS 

DA SILVA Vistos. Trata-se de Execução por Título Executivo Extrajudicial 

(Contrato de Honorários Advocatícios) proposta por ANDERSON 

KRENZLIN BOLL contra NILSON CARLOS DA SILVA, ambos qualificados 

na inicial. O pedido de Assistência Judiciária Gratuita foi indeferido pelas 

razões expostas (id. 10397128 pág. 01/03), oportunidade em que foi 

determinada a intimação do autor para efetuar o recolhimento das custas 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. É 

o relatório. Decido. Devidamente intimado, o autor deixou de recolher às 

custas judicias. Posto isto, diante da ausência de recolhimento das custas, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 290 c/c artigo 485, IV do Novo Código de Processo Civil. Custas e 

honorários indevidos, eis que a presente ação sequer chegou a ser 

recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022755-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022755-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP RÉU: ANTONIO CARLOS DA 

ROCHA Vistos. Trata-se de Ação Monitória proposta por SOUZA NETO & 

SOUZA LTDA – EPP em desfavor de ANTONIO CARLOS DA ROCHA, 

ambos qualificados nos autos. Não havendo pedido de justiça gratuita, foi 

determinado ao autor que emendasse a inicial apresentando o 

comprovante de recolhimento das custas processuais (id. 9129143). Ao 

que o autor permaneceu inerte (id. 9952786). É o relatório. Decido. 

Intimado por seu advogado para dar prosseguimento ao feito, 

comprovando o recolhimento das custas judiciárias, eis que não consta na 

exordial o pedido de assistência judiciária gratuita, o autor não atendeu ao 

chamado judicial, estando esta ação paralisada desde o seu nascedouro. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos dos arts. 290 do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016817-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT0007601A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016817-26.2017.8.11.0041 

AUTOR: GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA RÉU: DAGNEL CORREA DA 

COSTA JUNIOR Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 

GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em desfavor de DAGNEL CORREA 

DA COSTA JUNIOR, ambos qualificados nos autos. Indeferido o pedido de 

gratuidade (id. 9571619), foi determinado ao autor que emendasse a inicial 

apresentando o comprovante de recolhimento das custas processuais. O 

autor compareceu aos autos no dia 19.09.2017 (id. 9936460), sendo certo 

que até a presente oportunidade não cumpriu com a determinação. É o 

relatório. Decido. Intimado por seu advogado para dar prosseguimento ao 

feito, comprovando o recolhimento das custas judiciárias, o autor não 

atendeu ao chamado judicial, estando esta ação paralisada desde o seu 

nascedouro. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos dos arts. 290 do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036908-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GIROTTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANE JOSE FERREIRA OAB - GO26238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036908-40.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: FABIO GIROTTO RIBEIRO, VIRGINIA FERREIRA 

RODRIGUES CARNEIRO EMBARGADO: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, RECEBO os 

embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito 

suspensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória. Com efeito, não se visualiza a 

probabilidade do direito invocado nessa primeira análise de cognição 

sumária, bem como não se verifica o perigo de dano, além daquilo que é 

inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime(m)-se o(s) 

embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, 

apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Intime-se a parte 

embargante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037112-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037112-84.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 
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Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/03/2018, às 8h45 – Sala 3, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037338-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES (EMBARGANTE)

MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES (EMBARGANTE)

ARDUINO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037338-89.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI 

CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, 

ANTONINHA DOS SANTOS EMBARGADO: AMAGGI EXPORTACAO E 

IMPORTACAO LTDA Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos 

autos, RECEBO os embargos à execução para discussão, sem atribuição 

de efeito suspensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos 

para a concessão da tutela provisória. Com efeito, não se visualiza a 

probabilidade do direito invocado nessa primeira análise de cognição 

sumária, bem como não se verifica o perigo de dano, além daquilo que é 

inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime(m)-se o(s) 

embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, 

apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037971-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FERRER KALIX DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037971-03.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: 

KATIA FERRER KALIX DE OLIVEIRA Intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026800-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUMENIG CARRIJO PACHI (AUTOR)

NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026800-49.2017.8.11.0041 

AUTOR: NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA, RHUMENIG 

CARRIJO PACHI RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

Defiro o pedido contido no ID n. 11200203. Em face da urgência 

distribua-se o mandado ao Oficial Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023231-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALIA URIANA MAIA WANDERLEY DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023231-74.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA EXECUTADO: 

DALIA URIANA MAIA WANDERLEY DE CARVALHO Defiro os pedidos de 

ID.10699411. Solicito informações mediante convênio BACENJUD e 

RENAJUD em relação à executada Dalia Uriana Maia Wanderley de 

Carvalho. Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, 

intime-se a parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, 

manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003916-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G COMPLEX JUR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JACOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003916-26.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: G COMPLEX JUR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP - 

EPP EXECUTADO: WILSON JACOB Defiro o pedido de ID.10684032. Solicito 

informações mediante convênio RENAJUD e BACENJUD em relação ao 

executado Wilson Jacob. Segue anexo o protocolo e resposta, que em 

caso positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em 

caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024311-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE MELO GONCALVES (AUTOR)

SILVIO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FRANCA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024311-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: CELIA DE MELO GONCALVES, SILVIO GONCALVES RÉU: ELZA 

FRANCA DA SILVA Defiro o pedido de Id. 10045160. Solicito informações 

mediante convênio INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD visando à localização 

do endereço da requerida Elza França da Silva. Segue anexo o extrato. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003157-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ALMEIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA LUCAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003157-62.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ERICA DE ALMEIDA FERREIRA EXECUTADO: THAISA LUCAS 

Defiro o pedido de ID.10700569. Solicito informações mediante convênio 

BACENJUD em relação a executada Thaisa Lucas. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada 

para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se 

o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a parte 

exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021463-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVTOP - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021463-16.2016.8.11.0041 

AUTOR: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

PRIMAVERA DO LESTE RÉU: SERVTOP - TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME Defiro o pedido de Id. 10550670. Solicito informações mediante 

convênio INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD visando à localização do 

endereço da requerida Elza França da Silva. Segue anexo o extrato. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013731-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT0016214A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPORTE CLUBE (RÉU)

VALDIR MARTINS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RILCHER ALMEIDA QUARESMA OAB - MG112538 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013731-47.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS ALBERTO GASPAR RÉU: BOA ESPORTE CLUBE, 

VALDIR MARTINS DA SILVA Indefiro o pedido de citação por edital de 

ID.9305273, tendo em vista que a parte autora não esgotou todos os meios 

para localização da parte requerida, considerando que a citação por edital 

é meio ficto de dar conhecimento ao réu do processo, devendo ser 

utilizado apenas em último caso. Ademais, solicito informações mediante 

convênio INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD visando à localização do 

endereço da executada Valdir Martins da Silva. Segue anexo o extrato. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013273-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PINHO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 10926336, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038602-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODECI TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA OAB - MT8580/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038602-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: ODECI TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA RÉU: DIRETOR PRESIDENTE 

DA ENERGISA MATO GROSSO A legitimidade constitui uma das condições 

da ação. Conforme se verifica da documentação que instruem a inicial, a 

titular da UC n. 62103394-9 é a Sra. Andrea Santos Vidal, a qual veio a 

óbito em 11/03/2017. Como é sabido, em caso de óbito o de cujus deve ser 

representado por seu respectivo espólio, na pessoa do inventariante ou, 

já tendo ocorrido à partilha, deve ser substituído pelos seus 

herdeiros/sucessores. Considerando que a parte autora é genitora da 

falecida Andrea Santos Vidal, não possui legitimidade para estar em juízo. 

Portanto, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial regularizando o polo ativo, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038296-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO DE ANDRADE (AUTOR)

TEREZINHA MACHADO REZENDE (AUTOR)

SEBASTIAO MACHADO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038296-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: TEREZINHA MACHADO REZENDE, RICARDO ARAUJO DE 

ANDRADE, SEBASTIAO MACHADO REZENDE RÉU: MALAI MANSO HOTEL 

RESORT S.A. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte a procuração em 

nome do autor RICARDO ARAÚJO DE ANDRADE; Advirto a parte autora 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único). Outrossim, em igual prazo deverá 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038787-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038787-82.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Colacione 

cópia do RG da autora e comprovante de residência de forma legível; 

Advirto a parte autora que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1029230-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (EXECUTADO)

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029230-71.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES DUARTE EXECUTADO: COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP, CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Intime-se a parte autora, para que, em 15 

(quinze) dias, junte o comprovante de renda legível, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038602-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODECI TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA OAB - MT8580/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038602-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: ODECI TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA RÉU: DIRETOR PRESIDENTE 

DA ENERGISA MATO GROSSO A legitimidade constitui uma das condições 

da ação. Conforme se verifica da documentação que instruem a inicial, a 

titular da UC n. 62103394-9 é a Sra. Andrea Santos Vidal, a qual veio a 

óbito em 11/03/2017. Como é sabido, em caso de óbito o de cujus deve ser 

representado por seu respectivo espólio, na pessoa do inventariante ou, 

já tendo ocorrido à partilha, deve ser substituído pelos seus 

herdeiros/sucessores. Considerando que a parte autora é genitora da 

falecida Andrea Santos Vidal, não possui legitimidade para estar em juízo. 

Portanto, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial regularizando o polo ativo, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037264-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEZELIA ALMEIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037264-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: GEZELIA ALMEIDA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos cópia do Boletim de Ocorrência; (art. 320 do CPC); Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038034-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038034-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038296-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO DE ANDRADE (AUTOR)

TEREZINHA MACHADO REZENDE (AUTOR)

SEBASTIAO MACHADO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038296-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: TEREZINHA MACHADO REZENDE, RICARDO ARAUJO DE 

ANDRADE, SEBASTIAO MACHADO REZENDE RÉU: MALAI MANSO HOTEL 

RESORT S.A. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte a procuração em 

nome do autor RICARDO ARAÚJO DE ANDRADE; Advirto a parte autora 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único). Outrossim, em igual prazo deverá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 124 de 1102



comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037810-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037810-90.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME RÉU: L. P. 

ENGENHARIA EIRELI Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial para juntar aos autos documentos que 

comprovem a hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037405-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037405-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA RÉU: 

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037754-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON JOSE LOURENCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037754-57.2017.8.11.0041 

AUTOR: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP RÉU: 

JEFERSON JOSE LOURENCO A Constituição da República assegura, 

dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece normas para 

a concessão de assistência judiciária aos necessitados, possuindo a 

seguinte redação: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Para fins de concessão do 

benefício, a pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. No caso dos autos, os elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar um situação de 

hipossuficiência financeira, que impossibilite o recolhimento do valor das 

custas. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – 

MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO 

QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 

481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o 

deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídicaque comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. Hipótese em que a 

empresa agravante não demonstrou encontrar-se em situação que 

caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica. (AI 

67196/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) No caso 

dos autos, em que pese à afirmação do estado de insuficiência financeira, 

tenho que não restam evidenciadas as condições para a concessão da 

gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036088-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA CURVO ALVIM PENNA (REQUERIDO)

CARLOS CIPRIANO CURVO ALVIM PENNA (REQUERIDO)

MARIA ESTER ALVIM PENA CANAVARROS (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS ALVIM PENNA JUNIOR (REQUERIDO)

MARIA HELENA ALVIM PENNA BRAGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1036088-21.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

REQUERIDO: MARIA ESTER ALVIM PENA CANAVARROS, MARIA HELENA 

ALVIM PENNA BRAGA, MARIA REGINA CURVO ALVIM PENNA, CARLOS 

CIPRIANO CURVO ALVIM PENNA, ANTONIO CARLOS ALVIM PENNA 

JUNIOR Trata-se de Ação Renovatória de Locação não Residencial 

(Comercial) em que Novo Mundo Amazônia Moveis e Utilidades Ltda em 

desfavor de Maria Ester Alvim Pena Canavarros, Maria Regina Curvo Alvim 

Penna, Maria Helena Alvim Penna Braga, Carlos Cipriano Curvo Alvim 

Penna e Antônio Carlos Alvim Penna, ambos já qualificados nos autos. 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no Id 

1103534. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa 

renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). 

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Custas processuais 

remanescentes acaso existentes ficam a cargo da parte requerente. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038156-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM YOLANDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038156-41.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ROSELI ALVES FERREIRA REQUERIDO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL JARDIM YOLANDA Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, junte a petição inicial. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038689-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038689-97.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III REQUERIDO: 

ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038386-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESAU SOUZA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI CERETTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038386-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: ESAU SOUZA SILVA JUNIOR RÉU: GILNEI CERETTA Intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para 

juntar aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência 

financeira. Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038720-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS BRITTO MAY (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038720-20.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DOMINGOS IGLESIAS FILHO EXECUTADO: CONSTRUTORA 

OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME, MARCOS BRITTO MAY Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000062-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URB CONSTRUTORA & ADMINISTRACAO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000062-87.2018.8.11.0041 

AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: URB 

CONSTRUTORA & ADMINISTRACAO LTDA Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000037-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA PNEUS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO OSORSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000037-74.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALFA PNEUS LTDA - ME RÉU: LAURO OSORSKI Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019174-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10912935 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024489-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10916526 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011012-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENDO SIMPLICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 1050050 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011010-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ARRUDA MONTEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10464339 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011038-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCELINO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10461347, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013126-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10830619, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021719-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10925668, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016015-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARGO LAURO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 11144023, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022688-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY EDSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10920491, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018908-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ORTIZ CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 1091618, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022686-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXNEY RODOLFO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10920687, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022394-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10920413, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018925-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON MORRONE DE MOURA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10917249, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022050-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10916221, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011318-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE AUGUSTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10805518, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019340-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10918867, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012721-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. S. R. (REQUERENTE)

I. M. R. D. S. J. (REQUERENTE)

ADRIANA LUCIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016901-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEBASTIAO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 11167756, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016942-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN BARESI MATHEUS MARTINS QUEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016706-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DACIO RAIMILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016966-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 
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bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016737-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012372-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI GALLO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014239-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BAGNO MORAIS NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030786-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA CRISTINA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (RÉU)

CAFURE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014205-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANE TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014146-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO XAVIER DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018616-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARIA DE LOURDES DALISCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10921849, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010647-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ALVES DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10913103, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018809-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10921277, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021855-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AGNALDO DE MELO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10917119, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036908-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GIROTTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANE JOSE FERREIRA OAB - GO26238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036908-40.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: FABIO GIROTTO RIBEIRO, VIRGINIA FERREIRA 

RODRIGUES CARNEIRO EMBARGADO: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, RECEBO os 

embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito 

suspensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória. Com efeito, não se visualiza a 

probabilidade do direito invocado nessa primeira análise de cognição 

sumária, bem como não se verifica o perigo de dano, além daquilo que é 

inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime(m)-se o(s) 

embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, 

apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Intime-se a parte 

embargante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037338-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES (EMBARGANTE)

MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES (EMBARGANTE)

ARDUINO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037338-89.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI 

CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, 

ANTONINHA DOS SANTOS EMBARGADO: AMAGGI EXPORTACAO E 

IMPORTACAO LTDA Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos 

autos, RECEBO os embargos à execução para discussão, sem atribuição 

de efeito suspensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos 

para a concessão da tutela provisória. Com efeito, não se visualiza a 

probabilidade do direito invocado nessa primeira análise de cognição 

sumária, bem como não se verifica o perigo de dano, além daquilo que é 

inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime(m)-se o(s) 

embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, 

apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035923-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035923-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELEANDRO GOMES DE OLIVEIRA RÉU: TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S.A. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a petição para que junte a petição inicial. Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038619-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIR EDUARDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038619-80.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDOIR EDUARDO FERNANDES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos cópia dos documentos pessoais da parte autora legíveis 

(art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037694-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037694-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico a 

parte requerente não trouxe os documentos que comprovem o prévio 

requerimento administrativo. No que tange a necessidade de prévio 

requerimento administrativo, o novo entendimento jurisprudencial acerca 

da ação de cobrança relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio 

requerimento administrativo ou recusa do pagamento securitário, como 

requisito formal e indispensável para configurar o interesse de agir do 

acidentado. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso 

Extraordinário 631.240 que teve repercussão geral reconhecida, de 

relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento 

de que a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O 

Supremo tem reiteradamente decidido que o entendimento firmado no RE 

631.240, tem aplicabilidade nas ações que versem sobre a cobrança de 

seguro obrigatório, conforme julgado nos recursos: RE 824712, RE 839355 

e RE 839353. No presente caso, inexiste prova de que a indenização 

pleiteada pela parte requerente tenha sido negada pela Seguradora na via 

administrativa, visto não ter sido juntado nos autos a comprovação do 
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requerimento administrativo do benefício pleiteado perante a 

seguradora/requerida. Dessa forma, intime-se a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar o pedido inicial, trazendo aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento, sob pena de 

indeferimento do pedido e consequente extinção do feito, nos termos do 

artigo 320 do CPC. Decorrido o prazo acima, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036772-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DA SILVA BISEWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036772-43.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEVERSON DA SILVA BISEWSKI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos cópia dos documentos pessoais da parte autora legíveis (art. 

320 do CPC); ii) Junte aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 

recusa do pagamento (art. 320 do CPC Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024311-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE MELO GONCALVES (AUTOR)

SILVIO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FRANCA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024311-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: CELIA DE MELO GONCALVES, SILVIO GONCALVES RÉU: ELZA 

FRANCA DA SILVA Defiro o pedido de Id. 10045160. Solicito informações 

mediante convênio INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD visando à localização 

do endereço da requerida Elza França da Silva. Segue anexo o extrato. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017386-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK MACAULLI DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1017386-27.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ERICK MACAULLI DOMINGUES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Mantenho o despacho de (Id. 

8109588) por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte autora para 

que apresente o requerimento administrativo completo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032365-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIASUL COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032365-91.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CIASUL COMERCIAL LTDA EXECUTADO: SANTARINO 

CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP Pela derradeira vez, intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial promovendo 

a juntada de seu contrato social, onde conste o quadro societário e a 

função de cada um dos sócios (art. 320 do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032901-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032901-05.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A A Constituição da República assegura, dentre os Direitos 

e Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” O Código de Processo Civil, que estabelece normas para a 

concessão de assistência judiciária aos necessitados no art. 98, 

consigna: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. No caso dos autos, elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar uma situação de 

pobreza, que autorize reconhecer, de plano, uma situação econômica 

familiar que impossibilite o recolhimento do parco valor das custas. A 

requerente apresentou sua declaração de imposto de renda referente ao 

ano de 2016, onde consta como total de rendimentos tributáveis o valor de 

R$ 98.569,75 (noventa e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e 

setenta e cinco centavos), presumindo-se que a mesma possui condições 

em pagar as custas processuais. Nessas circunstâncias, recomendável o 

indeferimento do benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados 

acerca do tema: - Alegação de hipossuficiência que possui presunção 

iuris tantum e não iure et de iure. - Magistrado que tem a faculdade de 

exigir da requerente a comprovação da hipossuficiência por este alegada. 

- Aplicação, ao caso, do verbete nº. 39, da súmula desta corte estadual. - 

Verifica-se in casu que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de 

arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família. - De toda sorte, nada impede a reapreciação do pedido pelo 

magistrado desde que venham aos autos informações suficientes 

capazes de fazer prova da miserabilidade alegada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM FULCRO NO 

ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA 

CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: TEREZA CRISTINA 

SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 19/12/2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 131 de 1102



aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Ademais, intime-se a parte autora para: i) Querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15.Informe os 

endereços eletrônicos das partes (art. 319, ii) Advirto a parte autora que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017344-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017344-75.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WANDERLEY ALVES DA SILVA EXECUTADO: NELSON 

HIROSHI KIKUTA Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 9052513, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033153-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARBOSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033153-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISCO BARBOSA GOMES RÉU: COIMBRAL CUIABA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Intime-se a parte autora para que 

apresente o endereço da parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025104-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025104-75.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação de Id. 10661390, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011563-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011563-72.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS DE JESUS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por LUCAS DE JESUS SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 12.150,00 (doze 

mil, cento e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/01/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais alegando a regularidade do valor 

pago em sede administrativa. Por decisão prolatada, foi determinada a 

realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 22/01/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Satisfação da Indenização em Esfera Administrativa- Carência de Ação – 

Falta de Interesse de Agir. Conquanto tenha sido realizado o pagamento 

em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6081579), bem como laudo 

pericial (Id. 10513027). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 22/01/2016 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 
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com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) encontrando-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), invalidez permanente parcial incompleta do quadril 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se o valor de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

e cinquenta), totalizando o montante de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), considerando que a quantia já 

recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 1.350,00 ( um mil 

trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor remanescente 

totalizando em R$ 3.712,50 ( três mil, setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 3.712,50 ( três mil, setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

a partir da data do sinistro (22/01/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005123-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIL PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

MARCOS CESAR PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

JOCINEY DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005123-60.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCOS CESAR PEREIRA NUNES, ADEVANIL PEREIRA 

NUNES REQUERIDO: JOCINEY DE ARRUDA ALMEIDA, SIGA BEM 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022212-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO 

ANIMAL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ROBERT RABELO ANTUNES OAB - RO4584 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S S AGRO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA RAMOS AQUINO OAB - MT17607/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022212-33.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA 

NUTRICAO ANIMAL LTDA. EXECUTADO: S S AGRO TRANSPORTES LTDA 

- EPP Intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo atualizado 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022745-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022745-55.2017.8.11.0041 

AUTOR: SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP RÉU: ALEXSANDRO 

GIOVANI DE SOUZA Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida de Id. 10487703, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007133-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRG CBA CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007133-77.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA 

EXECUTADO: GRG CBA CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA - ME 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Tutela 

de Urgência em que Norte Sul Real Distribuidora e Logistica Ltda, move em 

desfavor de Grg Cba Casa Noturna e Entretenimento Ltda – Me. Conforme 

se vê dos autos houve a satisfação do crédito. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transita em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006158-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ANDRADE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006158-55.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEREMIAS ANDRADE RODRIGUES RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 
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particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004265-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO BIZONHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004265-29.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOAO CLAUDIO BIZONHIN REQUERIDO: SAGA SUPER 

CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA Intime-se a parte autora para 

impugnar a contestação de Id. 6731636, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002494-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: FELISBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. 

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação de Id. 6769388, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001985-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES STORCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE OAB - MT0018202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001985-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: CAROLINE GOMES STORCK RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A., 

KROTON EDUCACIONAL S/A Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006928-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FRANCISCA DOS SANTOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006928-48.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDIA FRANCISCA DOS SANTOS VIANA RÉU: VIVO S.A. 

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Claudia Francisca dos Santos 

Viana em face de Vivo S/A. No caso, vislumbro que a parte requerente 

apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante certidão de Id. 

6717108. Desta forma, não resta outra alternativa que não extinguir o 

feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular 

andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da petição 

inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 

321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil de 2015. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008965-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008965-48.2017.8.11.0041 

AUTOR: JORGE AUGUSTO DA SILVA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por JORGE AUGUSTO DA SILVA GOMES em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 15/11/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo às preliminares da 

alteração do polo passivo da lide- da necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT s.a na demanda e da 

necessidade de realização de pedido administrativo – da falta de interesse 

processual- necessidade/adequação- da nova orientação do STJ, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram comprovados o 

nexo causal e a invalidez. Caso haja eventual condenação, pugna para 

que o limite da indenização seja proporcional à extensão do dano a ser 

extraído por meio de prova pericial. Houve a realização de perícia, ID. 

10109676, sendo apresentado laudo, manifestando-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 15/11/2016. Entendo que o presente processo se encontra 

maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a 

análise das preliminares. I – Da Alteração do Polo Passivo da Lide- Da 

Necessidade de Inclusão da Seguradora Líder Consórcios do Seguro 

DPVAT na Demanda Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo- Da 

Falta de Interesse Processual- Necessidade/Adequação- Da Nova 

Orientação do STJ Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

5608176, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5608164), bem como laudo pericial (Id. 10109676). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do 5º DEDO DO PÉ DIREITO de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 
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partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data do sinistro (15/11/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028415-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA MARQUES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028415-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: SANTANA MARQUES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de AÇÃO PARA COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT, ajuizada por SANTANA MARQUES DE CAMPOS, em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretendia a 

condenação ao pagamento de seguro obrigatório. Nota-se que a parte 

autora foi devidamente intimada para que emendasse a petição inicial, sob 

pena de indeferimento, conforme se verifica no ID. 9897606. Todavia, 

deixou de atender a determinação judicial, tendo sido certificada a sua 

inércia no ID. 11026426. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em 

vista a inação da parte autora, embora devidamente intimada, INDEFIRO a 

petição inicial por ausência dos requisitos do art. 319, incisos II e VII, do 

CPC. Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de 

mérito, a presente Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, com base no 

art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos observando as formalidades legais. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003904-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALO PADILHA DUARTE (AUTOR)

L. C. P. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003904-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: PEDRO GONCALO PADILHA DUARTE, LEANDRA CARVALHO 

PADILHA DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Leandra Carvalho PADILHA Duarte, representada por seu genitor 

Pedro Gonçalo Padilha Duarte em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 11/09/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 11/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor colacionou em Id. 4658180 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4845442), bem como laudo pericial (Id. 9201078). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 11/09/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 
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cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (11/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023641-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023641-98.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FLAVIA MACEDO REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que desejam produzir. Somente após as partes especificarem as 

provas que pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a 

apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006384-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006384-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO RÉU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017193-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERLANE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017193-12.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: ERLANE PEREIRA DOS SANTOS Intime-se a parte exequente 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005645-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG MOISES BASTOS CARMONA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT0014843A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005645-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: GUTEMBERG MOISES BASTOS CARMONA RÉU: CONSTRUTORA 

JOAO DE BARRO LTDA - ME, GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que desejam produzir. Somente após as partes especificarem 

as provas que pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033945-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033945-59.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

EXECUTADO: VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP Pela 

derradeira vez, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025312-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARROS DA SILVA (AUTOR)

M. B. V. (AUTOR)

S. V. B. (AUTOR)

M. E. B. B. (AUTOR)

SIMONE DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025312-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: SABRINA VIANA BORGES, MAISSA BORGES VIANA, SIMONE DA 

SILVA VIANA, MARIA EDUARDA BARROS BORGES, ANA PAULA 

BARROS DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 
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após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014181-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARL COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014181-87.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: 

ARL COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI - ME Intime-se a parte 

exequente para que apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019383-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Célio Garcia OAB - MT0002809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVARROCHA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019383-79.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A EXECUTADO: 

ESCAVARROCHA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Intime-se a parte 

exequente para que apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022963-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO BONFIM DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022963-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVANILDO BONFIM DE ALMEIDA RÉU: IRMAOS RIBEIRO 

COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP Indefiro o pedido feito junto ao 

Id. 10652935 . Solicito informações mediante convênio INFOJUD em 

relação ao executado. Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso 

positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso 

negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018982-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018982-46.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: WILLIAN CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA REQUERIDO: OI 

S/A Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002995-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP (AUTOR)

FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002995-67.2017.8.11.0041 

AUTOR: CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP, FREDERICO GUILHERME 

RIBEIRO DA COSTA GARCIA RÉU: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do descumprimento 

de liminar informado na petição de Id. 9071364, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013731-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT0016214A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPORTE CLUBE (RÉU)

VALDIR MARTINS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RILCHER ALMEIDA QUARESMA OAB - MG112538 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013731-47.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS ALBERTO GASPAR RÉU: BOA ESPORTE CLUBE, 

VALDIR MARTINS DA SILVA Indefiro o pedido de citação por edital de 

ID.9305273, tendo em vista que a parte autora não esgotou todos os meios 

para localização da parte requerida, considerando que a citação por edital 

é meio ficto de dar conhecimento ao réu do processo, devendo ser 

utilizado apenas em último caso. Ademais, solicito informações mediante 

convênio INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD visando à localização do 

endereço da executada Valdir Martins da Silva. Segue anexo o extrato. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008625-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI MAGALHAES DA CUNHA (RÉU)

ROICE LEILA SILVA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008625-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: ROICE LEILA SILVA COSTA, 

ALDECI MAGALHAES DA CUNHA Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Indique os 

endereços eletrônicos dos autores e réus (art. 319, II, do CPC); Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

23 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006070-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006070-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA RÉU: SPE BROOKFIELD 

CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Intime-se a 

parte autora para impugnar a contestação de Id. 8177657, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021265-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT0009297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021265-42.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR Defiro o pedido feito 

junto ao Id. 10879560. Solicito informações mediante convênio BACENJUD 

e RENAJUD em relação aos executados. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada para que 

oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 

854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em 

igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006311-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BENATTI DA SILVA OAB - GO23466 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR JOSE MONTEIRO DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006311-88.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ADILSON DA SILVA DIAS EXECUTADO: SALVADOR JOSE 

MONTEIRO DE BARROS Defiro o pedido feito junto ao Id. 10820863 . 

Solicito informações mediante convênio BACENJUD em relação ao 

executado. Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, 

intime-se a parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, 

manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003390-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIA FATIMA DE QUEIROZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003390-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: MARINEIA 

FATIMA DE QUEIROZ Defiro o pedido feito junto ao Id. 10839209. Solicito 

informações mediante convênio RENAJUD em relação ao executado. 

Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a 

parte exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023231-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALIA URIANA MAIA WANDERLEY DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023231-74.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA EXECUTADO: 

DALIA URIANA MAIA WANDERLEY DE CARVALHO Defiro os pedidos de 

ID.10699411. Solicito informações mediante convênio BACENJUD e 

RENAJUD em relação à executada Dalia Uriana Maia Wanderley de 

Carvalho. Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, 

intime-se a parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, 

manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003916-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G COMPLEX JUR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JACOB (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003916-26.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: G COMPLEX JUR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP - 

EPP EXECUTADO: WILSON JACOB Defiro o pedido de ID.10684032. Solicito 

informações mediante convênio RENAJUD e BACENJUD em relação ao 

executado Wilson Jacob. Segue anexo o protocolo e resposta, que em 

caso positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em 

caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003157-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ALMEIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA LUCAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003157-62.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ERICA DE ALMEIDA FERREIRA EXECUTADO: THAISA LUCAS 

Defiro o pedido de ID.10700569. Solicito informações mediante convênio 

BACENJUD em relação a executada Thaisa Lucas. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada 

para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se 

o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a parte 

exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021463-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVTOP - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021463-16.2016.8.11.0041 

AUTOR: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

PRIMAVERA DO LESTE RÉU: SERVTOP - TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME Defiro o pedido de Id. 10550670. Solicito informações mediante 

convênio INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD visando à localização do 

endereço da requerida Elza França da Silva. Segue anexo o extrato. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023238-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE ROSSANA DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023238-66.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA EXECUTADO: 

CIBELE ROSSANA DE JESUS Defiro o pedido feito junto ao Id. 10699329. 

Solicito informações mediante convênio BACENJUD e RENAJUD em 

relação aos executados. Segue anexo o protocolo e resposta, que em 

caso positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em 

caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011214-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011214-69.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA 

EXECUTADO: A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP Intime-se a 

parte exequente para que apresente o cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026661-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO (EXECUTADO)

VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

FABIO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

FAUSTO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026661-97.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA EXECUTADO: 

FAUSTO GIROTTO RIBEIRO, RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO, 

FABIO GIROTTO RIBEIRO, VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO 

Defiro os pedidos de Id. 10708334. Assim, certifique-se à Secretaria 

acerca da citação dos executados Fausto Girotto Ribeiro e Fabio Girotto 

Ribeiro. Outrossim, cite-se a executa Virginia Ferreira Rodrigues Carneiro 

no endereço da exordial de ID.9635649. Ademais, solicito informações 

mediante convênio INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD visando à localização 

do endereço da executada Raquel Ferreira Guimarães Ribeiro. Segue 

anexo o extrato. Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023564-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR OAB - GO24350 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (RÉU)

FELIPE BREY GOMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023564-89.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE GERALDO LOPES RÉU: DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA 

LTDA, FELIPE BREY GOMES Trata-se de Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento c/c Cobrança ajuizada por José Geraldo Lopes, representado 

por sua procuradora Tropical Corretora e Consultora Imobiliária Ltda em 

desfavor de DISP – Segurança e Vigilânci Ltda – Epp e Felipe Brey Gomes. 

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos. Assim, diante do termo de acordo apresentado em Id. 10675129, 

outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado. 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil de 2015. Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem 

condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 

90 do CPC/2015. Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito 

com as devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019936-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMARANTES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019936-29.2016.8.11.0041 

AUTOR: GILMAR AMARANTES OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Gilmar Amarantes Oliveira em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 23/09/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 23/09/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 
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seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental 

Colacionando os autos verifico que o autor colacionou a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

3689060, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. V – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 3689060), bem como laudo 

pericial (Id. 6715717). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 23/09/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (23/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZABEL MONZILAR GOMES (AUTOR)
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022121-40.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANA IZABEL MONZILAR GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Ana Izabel Monzilar Gomes em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16/09/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 16/09/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental 

Colacionando os autos verifico que o autor colacionou a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 
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impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4322313, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. V – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4322313), bem como laudo 

pericial (Id. 7690788). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 16/09/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (16/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004317-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004317-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDECI RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Valdeci Rodrigues da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 01/01/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental 

Colacionando os autos verifico que o autor colacionou a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 
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para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4874634, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. V - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. VI - Da ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º “O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

CNH do requerente que também contém os demais documentos RG E CPF, 

por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. VII – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4874634), bem como laudo pericial (Id. 9202280). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 01/01/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(01/01/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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HELYZANGELLA MEDEIROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002529-73.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: HELYZANGELLA MEDEIROS LIMA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Helyzangella Medeiros Lima 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/02/2014, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 03/02/2014. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Da ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º “O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

CNH do requerente que também contém os demais documentos RG E CPF, 

por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Comprovante de 

residência autoral ilegível. No que tange à preliminar arguida referente ao 

comprovante de residência autoral ilegível acostado nos autos, temos que 
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o documento necessário foi apresentado de forma nítida. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. VI – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4723245/4723247), bem 

como laudo pericial (Id. 8386745). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 03/02/2014, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de média repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(03/02/2014). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005292-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005292-47.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LAURO MOREIRA SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Lauro Moreira Santos em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

20/05/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 20/05/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV – Comprovante de 

residência autoral ilegível. No que tange à preliminar arguida referente ao 

comprovante de residência autoral ilegível acostado nos autos, temos que 

o documento necessário foi apresentado de forma nítida. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

o c o r r ê n c i a  e v i d e n c i a n d o  o  e v e n t o  d a n o s o  ( I d . 

4941911/4941918/4941922/4941925), bem como laudo pericial (Id. 

9594906). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra 

Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 20/05/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (20/05/2016). Condeno ainda o 
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requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037351-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DOS REIS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037351-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIS DOS REIS FERREIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos comprovante de residência legível e atualizado do autor (art. 320 do 

CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037921-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CESAR ARRUDA DA SILVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037921-74.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCELO CESAR ARRUDA DA SILVEIRA JUNIOR 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 21/03/2018, às 11h35 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035695-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035695-96.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TELMA MARIA FARIAS DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 20/02/2018, às 08h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036636-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036636-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE VIDROS LTDA. RÉU: MTM CONSTRUCOES LIMITADA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 11h00 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 
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obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000084-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MANOEL DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000084-48.2018.8.11.0041 

AUTOR: MAGNO MANOEL DE ALMEIDA RÉU: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c PEDIDO LIMINAR, ajuizada por 

MAGNO MANOEL DE ALMEIDA, em desfavor de SKY – TV POR 

ASSINATURA. Para tanto, afirma o requerente que possui cartão de 

crédito ITAUCARD, sendo que na fatura do mês 03/2017 verificou o início 

da cobrança de 10 (dez) parcelas em nome da empresa SKY, no valor de 

R$ 35,46 (trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) cada. Apesar 

de ter realizado o pagamento, desconhece o débito cobrado e assevera 

não possuir qualquer relação contratual com a ré. Assim, pleiteia o 

deferimento da liminar para que a ré proceda à devolução do valor pago. 

Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Tenho como inviável nessa fase processual determinar que a 

requerida proceda com a devolução de valores, pois a matéria é 

relacionada ao mérito da causa, que será aferida por meio de instrução 

probatória, não sendo possível, neste momento de cognição sumária, 

afirmar se houve ou não a contratação dos serviços da ré. Registra-se a 

ausência de requisito consistente no perigo de dano, já que a situação 

narrada nos autos pende desde março de 2017, quando houve a suposta 

cobrança indevida, sendo que somente agora o autor vem em juízo 

rogando providências. Demais disso, tenho como prudente facultar o 

contraditório. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido 

liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 2 de abril de 2018, às 9h – Sala 3, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038379-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038379-91.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/03/2018, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038505-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038505-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/03/2018, às 

10h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038537-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038537-49.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/03/2018, às 09h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000067-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIBER CAR - COM. DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000067-12.2018.8.11.0041 

AUTOR: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: VIBER 

CAR - COM. DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 27/03/2018, às 08h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037527-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMARILIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037527-67.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO AMARILIO DE ALMEIDA RÉU: CLARO S.A., BANCO 

BRADESCO S.A., VIA VAREJO S/A Cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ANTÔNIO AMARILIO DE ALMEIDA, em 

desfavor de CLARO S.A., BANCO BRADESCO S.A. e VIA VAREJO S/A 

(CASAS BAHIA). Aponta a parte reclamante que está sofrendo, 

indevidamente, cobrança em seu cartão de crédito decorrente de um 

suposto contrato de telefonia, o qual alega não ter contratado, sendo 
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vítima de fraude. Requer seja determinada, liminarmente, a suspensão da 

cobrança. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Nesse momento de cognição não exauriente não ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito em favor da 

parte autora, isso porque a cobrança do plano vem sendo realizada desde 

novembro de 2016, sendo que somente agora o autor vem em juízo 

rogando providências. Certamente o autor verificou tal cobrança desde o 

início e passado mais de 1 ano vem alegando que não houve contratação 

alguma de plano telefônico. Demais disso, tenho como prudente facultar o 

contraditório. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido 

liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 26 de março de 2018, às 12h – Sala 3, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037671-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037671-41.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCOS SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA, SABEMI SEGURADORA SA Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

20/03/2018, às 11h00 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000122-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISCIANY ALINE VAZ GUIMARAES AQUINO VILELA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000122-60.2018.8.11.0041 

AUTOR: ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO RÉU: CRISCIANY ALINE 

VAZ GUIMARAES AQUINO VILELA Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/03/2018, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Antevendo a relação consumerista havida entre as partes, defiro a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Intime-se. 
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Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037640-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA ALVES FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A., (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037640-21.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA ALVES FORTUNATO REQUERIDO: 

CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A.,, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c DANOS MORAIS c.c 

PEDIDO LIMINAR, ajuizada por ADRIANA APARECIDA ALVES 

FORTUNATO, em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

ENERGIA S/A (ENERGISA). Aponta a parte reclamante que está sofrendo 

cobrança indevida em relação à fatura do mês 09/2014 (R$ 7.532,02), as 

quais não correspondem ao consumo real. Informa ainda que, o suposto 

débito seria decorrente de irregularidades na unidade consumidora da 

autora. Ao fazer a reclamação perante a ré, nada foi resolvido. Ocorre 

que, está na eminência de ter o serviço de energia suspenso. Assim, 

pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar 

que a requerida se abstenha de suspender o serviço de energia. DECIDO. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto 

a inicial dão suporte às suas alegações, e o perigo de dano exsurge da 

possibilidade de a parte reclamante ficar sem o serviço essencial. Na 

hipótese apresentada na presente reclamação há orientação da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade 

de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada SE 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 10673054, até ulterior deliberação 

deste Juízo. Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de 

outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras 

hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 26 de março de 2018, às 8h30 – Sala 4, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038155-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038155-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: CENIRA MARIA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c DANOS MORAIS c.c PEDIDO LIMINAR, 

ajuizada por CENIRA MARIA DA SILVA, em desfavor de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES ENERGIA S/A (ENERGISA). Aponta a 

parte reclamante que está sofrendo cobrança indevida em relação à 

fatura do mês 06/2017 (R$ 10.277,38), as quais não correspondem ao 

consumo real. Informa ainda que, o suposto débito seria decorrente de 

recuperação de consumo na unidade consumidora da autora. Ao fazer a 

reclamação perante a ré, nada foi resolvido. Ocorre que, está na 

eminência de ter o serviço de energia suspenso. Assim, pretende a parte 

reclamante a concessão de liminar a fim de determinar que a requerida 

restabeleça o serviço de energia na UC n. 6/290363-1. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 
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inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto 

a inicial dão suporte às suas alegações, e o perigo de dano exsurge da 

possibilidade de a parte reclamante ficar sem o serviço essencial. Na 

hipótese apresentada na presente reclamação há orientação da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade 

de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 6/290363-1, no prazo de 24h. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da Requerida, imponho a multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 26 

de março de 2018, às 8h30 – Sala 7, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em face da URGÊNCIA 

distribua-se ao Oficial Plantonista. Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038024-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038024-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO BATISTA SANTANA FILHO RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por JOÃO BATISTA SANTANA FILHO, em 

desfavor de CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Aponta a parte reclamante que em 20 de 

setembro de 2014 efetuou a venda do imóvel com UC n. 479008-1 para o 

Sr. Diego Maradona Martins, sendo que compareceu ao estabelecimento 

da requerida e solicitou a alteração da titularidade. Ocorre que, a requerida 

não realizou a transferência até a presente data, possuindo débitos em 

seu nome desde 2015, o que acarretou na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, pretende o deferimento da liminar 

para que realize a transferência da unidade consumidora para o nome do 

Sr. Diego Maradona Martins, bem como para que exclua o seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar em 

parte. Com relação ao pedido de exclusão do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, este merece guarida, já que ficou demonstrada que a 

parte autora realizou a venda do imóvel em 20/09/2014 (ID n. 11190851), 

ou seja, não sendo mais responsável pelo consumo realizado. Consta o 

protocolo nº 14264410 (ID n. 11190794), no qual é possível verificar que a 

parte autora procurou a ré para realizar a transferência da unidade 

consumidora, no entanto, não logrando êxito. O perigo de dano é evidente, 

tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. Por 

outro lado, quanto ao pedido de alteração da unidade consumidora para o 

nome do Sr. Diego Maradona Martins, em que pese à parte colacionar o 

contrato de compra e venda tem-se como inviável neste momento de 

cognição sumária deferir tal pleito, na medida em se trata de terceiro 

estranho ao processo. Não seria crível impor uma obrigação a terceiro 

sem que este participe da relação jurídica processual, o que feriria os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, com amparo 

no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de 

urgência, determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, a exclusão do nome da Requerente dos seus bancos de dados, 

tão somente em relação aos débitos oriundos da empresa “CAB CUIABÁ 

S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO”, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 26 de março de 2018, às 11h – Sala 6, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 
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por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar 

que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037765-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIENE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037765-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: FLAVIENE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE RÉU: MRV PRIME 

XVII INCORPORACOES SPE LTDA Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c.c 

INDENIZAÇÃO c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

FLAVIANE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE, em desfavor de MRV PRIME 

XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Aponta a parte reclamante que adquiriu 

por meio de contrato de compra e venda o apartamento descrito na inicial, 

junto ao empreendimento da requerida, pelo valor de R$ 139.805,00, sendo 

que, R$ 113.810,29 (cento e treze mil oitocentos e dez reais e vinte e nove 

centavos) seriam disponibilizados mediante financiamento. Além dos 

valores mencionados, a Requerente pagou ainda a título de sinal a quantia 

de R$ 6.000,01 (seis mil reais e um centavo), bem como, R$ 666,49 

(seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), 

perfazendo o valor de R$ 6.666,50 (seis mil seiscentos e sessenta e seis 

reais e cinquenta centavos). Restou para adimplir a totalidade do imóvel o 

valor de R$ 19.328,21 (dezenove mil trezentos e vinte e oito reais e um 

vinte e um centavos), os quais foram divididos em 29 (vinte e nove) 

parcelas iguais no valor de R$ 666,49 (seiscentos e sessenta e seis reais 

e quarenta e nove centavos). Ocorre que, a Requerida está exigindo o 

pagamento de 53 (cinquenta e três) parcelas no valor de R$ 522,93 

(quinhentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), totalizando a 

quantia de R$ 27.192,36 (vinte e sete mil cento e noventa e dois reais e 

trinta e seis centavos), restando evidenciado tratar-se de valores 

abusivos e inexistentes. Assim, pugna pelo deferimento da tutela de 

urgência para que sejam suspensos os débitos inerentes ao contrato 

firmado entre a Requerente e a Requerida até que se comprove a 

legalidade do débito, sob pena de multa diária. Com a inicial vieram os 

documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelos documentos 

encartados no ID n. 11158059, no qual se verifica a previsão de 

pagamento de R$ 19.328,21 (dezenove mil trezentos e vinte e oito reais e 

um vinte e um centavos), divididos em 29 (vinte e nove) parcelas iguais no 

valor de R$ 666,49 (seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove 

centavos). Não há qualquer previsão de pagamento de 53 (cinquenta e 

três) parcelas no valor de R$ 522,93 (quinhentos e vinte e dois reais e 

noventa e três centavos), razão pela qual ao menos por ora deve ser 

suspenso. O perigo de dano exsurge da possibilidade de cobrança 

indevida, além de ser evidente os prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do seu nome, o qual ficará impossibilitado de trabalhar 

com seus créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada 

SUSPENDA a cobrança de 53 (cinquenta e três) parcelas no valor de R$ 

522,93 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), no 

total de R$ 27.192,36 (vinte e sete mil cento e noventa e dois reais e trinta 

e seis centavos), até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 26 

de março de 2018, às 12h30 – Sala 4, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1025704-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILSON SANTANA FILHO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo a emenda à petição inicial 

formulada junto ao ID n. 10845841 e n. 10845860. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c 

REPARAÇÃO CIVIL c.c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por WILSON 

SANTANA FILHO em desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aponta a parte reclamante que está 

sofrendo cobrança indevida no valor de R$ 5.019,64 (cinco mil e 

dezenove reais e sessenta e quatro centavos), decorrentes de 

recuperação de consumo não faturado entre os meses de outubro de 

2014 a novembro de 2016. Ao fazer a reclamação em sede administrativa, 

nada foi resolvido, inclusive, sendo indeferido. Assim, pretende a parte 

reclamante a concessão de liminar a fim de determinar que a requerida se 

abstenha de suspender o serviço de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial, qual seja, nº. 6/785790-7, bem como se 

abstenha de inserir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto a inicial 

dão suporte às suas alegações, e o perigo de dano exsurge da 

possibilidade de a parte reclamante ficar sem o serviço essencial, além de 

ser evidente os prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa 

no nome da parte reclamante, o qual ficará impossibilitado de trabalhar 

com seus créditos e formalizar transações comerciais. Na hipótese 

apresentada na presente reclamação há orientação da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade de 

suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada: i) 

SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada na inicial – nº. 6/785790-7, até ulterior 

deliberação deste Juízo; ii) SE ABSTENHA de lançar o nome da parte 

reclamante nos bancos de dados do SPC e SERASA, em relação ao débito 

questionado neste feito, e caso tenha efetivado a inscrição que proceda à 

exclusão no prazo de 5 (cinco) dias Esta decisão não tem efeitos para o 

caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento 

e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do 

fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos 

do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 2 de abril de 2018, às 

10h – Sala 3, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011175-72.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

RAVEN DO BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA., 

RAVEN INDUSTRIES INC Trata-se de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial em que AGR AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA – EPP 

(“AGR”) move em desfavor de RAVEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E 

SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (“RAVEN DO BRASIL”) e RAVEN INDUSTRIES 

INC (“RAVEN INC”). Por meio da petição colacionada junto ao ID nº. 

11134405, as partes se compuseram amigavelmente, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção da execução. Diante do acordo 

firmado, tem-se que em relação à exceção de pré-executividade (ID nº. 

8766085) e aos embargos à execução (ID nº. 8766419) ocorreram à 

perda superveniente do objeto. Ante o exposto: a) HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes (ID n. 11134405), e, 

DECLARO EXTINTO a presente execução, nos termos dos artigos 924, III, 

do Código de Processo Civil. b) Reconheço a perda do objeto em relação à 

exceção de pré-executividade (ID nº. 8766085) e aos embargos à 

execução (ID nº. 8766419), julgando extintos com fulcro no art. 487, VI, do 

CPC. Custas processuais e honorários advocatícios na forma prevista no 

acordo. Diante da renúncia do prazo recursal por ambas as partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030039-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ROSSANI MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

GERSON PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1030039-61.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: IGOR ROSSANI MONTEIRO REQUERIDO: LIBERTY 

SEGUROS S/A, GERSON PINTO DA SILVA Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais, Morais/Corporais e Estéticos 

decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por Igor Rossani Monteiro 

em desfavor de Gerson Pinto da Silva e Liberty Seguros. No caso, 

vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, 

diante do termo de acordo apresentado em Id. 10790976, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, diante do cumprimento 

integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários 

advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a 

desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009463-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES DE LINALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009463-47.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANO FERNANDES DE LINALDI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Adriano Fernandes de Linaldi em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06/12/2014, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, aduziu a 

improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir em face do pagamento 

realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido realizado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. II - Mérito. Conforme se infere da inicial, ao ser 

submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a invalidez 

parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Em perícia realizada em Juízo, denota-se 

que o laudo médico emitido junto em Id. 10460450 , foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do estrutura crânio facial. Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda parcial completa da mobilidade do 

“estrutura crânio facial”, o percentual incidente é de 100% de 100% (cemo 

por cento de cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o 

valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), ou seja, igual 

ao montante pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago 

pela seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010004-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO FREIRE BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010004-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDIANO FREIRE BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Claudiano Freire Bezerra em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil 

e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 31/07/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 31/07/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 
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de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Carência de Ação – Ausência do 

Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que como 

todo e qualquer documento público, a certidão de ocorrência do SAMU 

goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à 

parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, 

CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5837218 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10499224 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 31/07/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita 

de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (31/07/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010185-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010185-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT ajuizada por MARIA APARECIDA DA 

CRUZ em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e 

quarenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 15/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo às preliminares da alteração do polo passivo Seguradora Líder, 

do requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais- Devolução- Pendência Documental, pedido administrativo prévio- 

ausência de interesse de agir e princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, que serão analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram 

comprovados o nexo causal e a invalidez. Caso haja eventual 

condenação, pugna para que o limite da indenização seja proporcional à 

extensão do dano a ser extraído por meio de prova pericial. Houve a 

realização de perícia, ID. 10505917, sendo apresentado laudo, 

manifestando-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 15/11/2016. Entendo que o 

presente processo se encontra maduro para julgamento, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Passo a análise das preliminares. I – Da Alteração do 

Polo Passivo Para Seguradora Líder Cumpre salientar, preambularmente, 

que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 

5848931 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 
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sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir. Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Tendo em vista que o fato ocorreu em 2013, aplicam-se as regras de 

transição previstas no julgamento do RE 631.240, assim a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5848895), bem como laudo pericial (Id. 10505917). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do PUNHO DIREITO de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(15/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009514-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON VOICHECOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009514-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: DILSON VOICHECOSKI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE 

BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT ajuizada por DILSON 

VOICHECOSKI em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 25/02/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram comprovados o 

nexo causal e a invalidez. Caso haja eventual condenação, pugna para 

que o limite da indenização seja proporcional à extensão do dano a ser 

extraído por meio de prova pericial. Houve a realização de perícia, ID. 

10491629, sendo apresentado laudo, manifestando-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 25/02/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

Alteração do Polo Passivo da Lide – Da Necessidade de Inclusão da 

Seguradora Líder no Consórcio do Seguro DPVAT s.a na Demanda 

Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II– 

Da Necessidade de Pedido Administrativo Anterior – Da Falta de Interesse 

Processual. Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de 
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agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o que não 

merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao 

Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Tendo em vista que o fato ocorreu em 2013, 

aplicam-se as regras de transição previstas no julgamento do RE 631.240, 

assim a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada e passo 

a análise do mérito III – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5795798), bem como laudo 

pericial (Id. 10491629). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 22/01/2016 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do OMBRO 

DIREITO de leve intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se o valor de R$ 2.531,25(dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), invalidez permanente parcial 

incompleta do SEGMENTO DA ESTRUTURA TORACICA de residual 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se o valor de 

R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), totalizando o montante 

de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do sinistro (25/02/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016668-30.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA EXECUTADO: LOTERICA 

ZEBRINHA LTDA - ME Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por Fernando Garutti de Oliveira em desfavor de 

Lotérica Zebrinha Ltda - ME. No caso, vislumbro que as partes se 

compuseram amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo 

apresentado em Id. 9697597, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 

entre as partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do 

Código de Processo Civil de 2015. Expeça-se ofício ao Cartório de 

Protesto (4º Ofício) para que seja dada baixa no protesto referente ao 

cheque discutido nos autos. Honorários advocatícios são abrangidos no 

acordo. E, sem condenação em custas remanescente em face da 

previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011876-33.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011876-33.2017.8.11.0041 

AUTOR: JHONATAS DE PAULA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT ajuizada por JHONATAS 

DE PAULA SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 23/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo às preliminares da alteração do polo passivo Seguradora Líder e 

da necessidade de pedido administrativo prévio- falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram 

comprovados o nexo causal e a invalidez. Caso haja eventual 

condenação, pugna para que o limite da indenização seja proporcional à 

extensão do dano a ser extraído por meio de prova pericial. Houve a 

realização de perícia, ID. 10513298, sendo apresentado laudo, 

manifestando-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 23/10/2016. Entendo que o 

presente processo se encontra maduro para julgamento, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Passo a análise das preliminares. I – Da Alteração do 

Polo Passivo- Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT s.a na Demanda Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 
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DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da Necessidade de Pedido 

Administrativo Anterior- Da Falta de Interesse Processual Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Tendo em vista que o fato ocorreu em 2016, aplicam-se as regras de 

transição previstas no julgamento do RE 631.240, assim a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito a certidão de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 6113724), bem como laudo pericial (Id. 10513298). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 23/10/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do MEMBRO 

INFERIOR DIREITO de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (23/10/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011614-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011614-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADONIAS ANTONIO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT ajuizada por ADONIAS ANTONIO DE 

SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 17/02/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo às preliminares da 

alteração do polo passivo da lide- da necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT s.a na demanda, da 

inépcia da inicial da necessidade de realização de pedido administrativo 

anterior- da falta de interesse agir e da não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

aduz que não foram comprovados o nexo causal e a invalidez. Caso haja 

eventual condenação, pugna para que o limite da indenização seja 

proporcional à extensão do dano a ser extraído por meio de prova pericial. 

Houve a realização de perícia, ID. 10516757, sendo apresentado laudo, 

manifestando-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 17/02/2017. Entendo que o 

presente processo se encontra maduro para julgamento, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Passo a análise das preliminares. I – Da Alteração do 

Polo Passivo- Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT s.a na Demanda Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Da Inépcia da Inicial- Da 

Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Anterior- Da Falta de 

Interesse Processual e Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e a 

Sua Recusa Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de 

agir em face de não esgotamento das vias administrativas, bem como a 

não comprovação do pedido administrativo, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em 

face da seguradora conforme Id. 6086947, não restando o que se discutir 

na ausência do interesse e comprovando o pedido administrativo prévio 

frente à Seguradora. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada e 

passo a análise do mérito. III – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 157 de 1102



relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6086947), bem como laudo 

pericial (Id. 10516757). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 17/02/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do PÉ DIREITO 

de leve repercussão avaliada em 25% (vinte cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687.50,00 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687.50,00 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (17/02/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011052-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011052-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA BENTA DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO-DPVAT ajuizada por MARIA BENTA DE PAULA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 23/04/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo às preliminares da inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, da ausência do Laudo do IML, da 

ausência do requerimento administrativo- falta de interesse de agir e 

carência de ação- boletim de ocorrência sem validade, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram comprovados o nexo 

causal e a invalidez. Caso haja eventual condenação, pugna para que o 

limite da indenização seja proporcional à extensão do dano a ser extraído 

por meio de prova pericial. Houve a realização de perícia, ID. 10471455, 

sendo apresentado laudo, manifestando-se apenas a parte requerida. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 23/04/2016. Entendo que o presente processo se encontra 

maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a 

análise das preliminares. I – Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da Ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou 

a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. III- Da Ausência do 

Requerimento Administrativo- Falta de Interesse de Agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. IV – Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No 

que tange à preliminar arguida referente a não validade do Boletim de 

Ocorrência acostado nos autos, temos que como todo e qualquer 

documento público, o boletim goza de presunção de veracidade e 

legitimidade. Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal 

presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu 

com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento 

médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de 

trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a preliminar supra e 

passo a análise do mérito. V – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6029653), bem como laudo 

pericial (Id. 10471455). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 23/04/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 
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perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(23/04/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000201-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000201-73.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCOS FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Marcos Ferreira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 29/10/2009, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 29/10/2009. Sem maiores sobressaltos, estou 

convicto que a pretensão da parte autora não merece ser acolhida. 

Compulsando os autos, nota-se que a pretensão para recebimento da 

indenização por parte do Requerente está prescrita desde 19/09/2014, 

uma vez que nos termos da Súmula n.405 do STJ, a ação de cobrança do 

seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos contados da ciência 

da inequívoca da invalidez permanente . Observa-se que o acidente 

ocorreu em 29/10/2009, contudo na data de 19/09/2011 o autor requereu 

administrativamente a indenização, tendo percebido o valor de R$ 4.893,75 

(quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 

conforme ID. 9221813, restando comprovada a ciência inequívoca da 

invalidez permanente. Portanto, verifico que a parte requerente perdeu o 

seu direito de requerer em juízo a indenização que acreditava ter direito, 

uma vez que ultrapassou o tempo de 3 (três) anos. Outrossim, verifico 

que as demais preliminares restaram-se prejudicadas. Ante o exposto, 

com o fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito Sem Resolução de Mérito. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º do CPC. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008017-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008017-09.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Adriana Pereira dos Santos 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 25/12/2015, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 25/12/2015. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 
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uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Carência de Ação – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5539660), bem como laudo 

pericial (Id. 10088069). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 25/12/2015, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (25/12/2015). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028954-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RÉU: 

CVS CONSTRUTORA LTDA Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

CLB Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda em desfavor de CVS 

Construtora Ltda. No caso, vislumbro que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

em Id. 10955416, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios são abrangidos no 

acordo. E, sem condenação em custas remanescente em face da 

previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004129-32.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALINOR PAULO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Alinor Paulo da Silva em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/06/2014, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/06/2014. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 
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danoso (Id. 4861119/4861121/4861123), bem como laudo pericial (Id. 

9192013). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra 

Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 03/06/2014, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de leve repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (03/06/2014). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024087-38.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE PAULA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por José Carlos de Paula em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

10/09/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 10/09/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4544143/4544144), bem 

como laudo pericial (Id. 9171208). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 10/09/2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho direito de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e sete centavos), invalidez permanente parcial 

incompleta do cotovelo direito de leve repercussão avaliada em 25% (vinte 

e cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e sete centavos), totalizando o montante de R$ 

1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(10/09/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017816-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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AUTOR: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 
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Seguro Obrigatório ajuizada por Francisco Andrade da Silva em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 11/09/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 11/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

3252159, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3252159), bem como laudo pericial (Id. 6780024). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 11/09/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(11/09/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1029732-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANETE DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1029732-10.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELIZANETE DOS SANTOS DIAS Trata-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil movida por Elizanete dos Santos Dias. A 

requerente pretende ter seu nome retificado, uma vez que o atual lhe 

causa enorme constrangimento e que há anos apresenta-se a todos 

apenas como “Eliza”. Ademais, alega que possui apenas os sobrenomes 

advindo de seu genitor (Dos Santos Dias), mas gostaria de incluir também 

o sobrenome de sua mãe (Albernaz). Pleiteia a retificação em sua certidão 

de nascimento para Eliza dos Santos Albernaz Dias, bem como as 

retificações dos outros documentos, como Registro Geral (RG) e Cadastro 

de Pessoa Física (CPF). Junto da inicial vieram os documentos pessoais, 

fotos e cópias de redes sociais, certidão de inexistência de pendências e 

holerite. O membro do Ministério Público se manifestou pela procedência 

dos pedidos (Id. 10595265). É o breve relato. DECIDO. Julga-se a presente 

questão pelo procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, com base na 

Lei n.º 6.015/73, que autorizam a mudança de nome em situações 

excepcionais e a retificação em assentamento no Registro Civil. O pedido 

da autora funda-se no fato de seu nome causar-lhe constrangimentos e 

pelo fato de ser conhecida por todos apenas por “Eliza”. Analisando as 

provas colhidas nos autos, pode-se verificar que são aptas a serem 

consideradas, vez que as provas corroboram os fatos alegados pela 

requerente. A autora declara que por mais que seu nome não seja tão 

“impopular”, ela sente vergonha e evita deixar que as pessoas descubram 

que se chama “Elizanete”, preferindo ser chamada de “Eliza”. Como se 

depreende das fotos colacionadas nos autos, em suas redes sociais a 

autora é conhecida como “Eliza Dias”, além de ser lembrada pelos amigos 

apenas como “Eliza”, consoante documentos de Id. 10032504 e 10032497. 

Nas palavras de Walter Ceneviva (CENEVIVA, 2014), a imutabilidade do 

prenome é clássica no direito brasileiro, porém, sofreu uma modificação 

com a Lei n. 9.708/98 que, em lugar de ter o prenome como imutável, 

passou a afirmá-lo como definitivo. Três requisitos deverão ser exigidos 

para a substituição do nome por apelido público e notório: primeiramente, 

deverá o apelido existir e o interessado atender quando chamado por ele; 

deverá o apelido ser conhecido no grupo social em que o apelidado 

convive, posto que é público; por fim, a pretendida substituição é possível 

quando a pessoa é chamada, no meio social que vive, pelo cognome que 

queira adotar. Quanto à adição do patronímico é admissível a inclusão de 

sobrenome materno omitido no registro civil de nascimento, mormente 

quando, sob o aspecto funcional, vier a facilitar a perfeita identificação da 

pessoa no seio da família e da sociedade. Sendo assim, verifico que os 

pedidos da autora merecem guarida, vez que restaram corroborados os 

fatos alegados pela requerente. Registro que o Ministério Público 

manifestou de forma favorável ao pedido. Por derradeiro, tenho que a Lei 

dos Registros Público não trouxe nenhuma disposição impeditiva de tal 

possibilidade. ANTE O EXPOSTO, com ressalvas de direitos de terceiros, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de Retificação do nome da autora em sua 

certidão de nascimento e, consequentemente, determino a RETIFICAÇÃO 

DO ASSENTAMENTO DO REGISTRO CIVIL, devendo constar no registro de 

nascimento o nome da autora como sendo ELIZA DOS SANTOS 

ALBERNAZ DIAS. Assim sendo, expeça-se mandado de averbação ao 
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Cartório do 3º Ofício, da comarca de Cuiabá – MT, determinando que 

encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que 

sejam anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de novembro de 2017. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007368-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE MARIA TAQUES DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007368-44.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO, DANYELLE 

MARIA TAQUES DE OLIVEIRA MACHADO Trata-se de Ação de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por Donavan Isaac Machado 

Cardoso e Danyelle Maria Taques de Oliveira Machado, visando à 

retificação do registro de nascimento de seu filho Arthur Isaac Taques 

Machado, menor, neste ato representado pelos genitores, tendo em vista 

que que não foi incluído no assento o seu patronímico “CARDOSO”, 

devendo constar seu nome como sendo Arthur Isaac Taques Machado 

Cardoso. Junto com a inicial vieram os seguintes documentos: certidão de 

nascimento da criança (Id. 5495086), CPF da criança (Id. 5495103), 

documentos pessoais dos autores (Id. 5495049 e 5495062) e certidão de 

casamento dos autores (Id. 5495074). O representante do Ministério 

Público pugna pela procedência do pedido (Id. 5920065). É o breve relato. 

Fundamento e decido. Julga-se a presente questão pelo procedimento de 

jurisdição voluntária, e ainda, como base nos artigos 57 e 109, da Lei n.º 

6.015/73, que autorizam a mudança de nome em assentamento no 

Registro Civil. O caso em análise não exige dilação probatória em 

audiência, sendo suficiente a prova documental acostada aos autos. Pelos 

documentos dos genitores da criança, constata-se que o pedido consiste 

em adicionar o patronímico do pai à criança, direito personalíssimo, 

consubstanciado, no caso, no direito à individuação conforme a origem 

familiar. Assim, como não houve impugnação e pelo que revelam os 

documentos colacionados, o pedido inicial é procedente, ressalvados 

direitos de terceiros. ANTE O EXPOSTO, com ressalvas de direitos de 

terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Donavan Isaac 

Machado Cardoso e Danyelle Maria Taques de Oliveira Machado e, 

consequentemente, determino a RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO 

REGISTRO CIVIL, devendo constar no registro de nascimento de Arthur 

Isaac Taques Machado o patronímico de seu genitor, passando a ser 

Arthur Isaac Taques Machado Cardoso. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de averbação determinando ao Tabelião do Cartório de Paz e 

Notas do Coxipó da Ponte, da Comarca de Cuiabá, que encaminhe, no 

prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que sejam 

anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017382-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1017382-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DEVALDI APARECIDO PIMENTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Mantenho o despacho de (Id. 

8005762) por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte autora para 

que apresente o requerimento administrativo completo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005962-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RIBEIRO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005962-85.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: WENDER RIBEIRO DE PAIVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 
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a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017155-97.2017.8.11.0041 

AUTOR: RENATO LUCAS COSTA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 
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seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019511-65.2017.8.11.0041 

AUTOR: ABNER MAGALHAES DELMARA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 
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determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012534-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DA CUNHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

LEILA RIBEIRO DA SILVA OAB - 570.736.351-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012534-57.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA RIBEIRO REPRESENTANTE: 

LEILA RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 
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necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011201-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011201-70.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 
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distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005159-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CRISTIAN VAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005159-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEYTON CRISTIAN VAZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 
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prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010376-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GANACEVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010376-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALESSANDRA GANACEVES DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Considerando a 

matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de 

julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, 

razão pela qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico 

apresentado pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu 

para si o ônus da prova, além do que requereu expressamente em 

contestação a produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela agravante, até 

porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais 

da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o 

seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA 

DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE 

TRATA DO ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO 

DE PROVA NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 

HONORÁRIOS PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, 

cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas 

processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu 

levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da 

hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária 

da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e 

celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova 

parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, 

como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao 

convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte 

hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem 

negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 
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honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034801-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRUNO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034801-23.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEFERSON BRUNO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Pela derradeira vez, intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos comprovante de residência legível e 

atualizado do autor (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011610-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR SOUZA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011610-46.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ARTUR SOUZA PAULINO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Considerando a 

matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de 

julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, 

razão pela qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico 

apresentado pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu 

para si o ônus da prova, além do que requereu expressamente em 

contestação a produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela agravante, até 

porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais 

da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o 

seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA 

DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE 

TRATA DO ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO 

DE PROVA NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 

HONORÁRIOS PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, 

cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas 

processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu 

levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da 

hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária 

da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e 

celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova 

parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, 

como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao 

convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte 

hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem 

negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 
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técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011525-60.2017.8.11.0041
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MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011525-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: ODILIA DE SOUZA SEVERINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 
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perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006905-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: LOURIVAL JUVINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por LOURIVAL JUVINO DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo às preliminares da alteração do polo 

passivo para a Seguradora Líder, do requerimento administrativo perante a 

Porto Seguro s/a de Seguros Gerais – Devolução- pendência de 

documental e comprovante de residência em nome de terceiro- ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, que serão analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram 

comprovados o nexo causal e a invalidez. Caso haja eventual 

condenação, pugna para que o limite da indenização seja proporcional à 

extensão do dano a ser extraído por meio de prova pericial. Houve a 

realização de perícia, ID. 10088840, sendo apresentado laudo, 

manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 14/01/2017. Entendo que o presente 

processo se encontra maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Passo a análise das preliminares. I- Da alteração do polo passivo 

para a Seguradora Líder Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte requerida, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença “ultra petita” quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA” NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os autos 

verifico que o autor colacionou em Id. 2768722 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - 

Comprovante de Residência em nome de terceiro Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 
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pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada e passo a análise do mérito. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 5075678), bem como laudo pericial (Id. 10088840). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 14/01/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do PÉ 

ESQUERDO de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (14/01/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021703-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS URBANO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021703-05.2016.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS URBANO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista que houve a 

apresentação da contestação em Id. 7280947, intime-se a parte autora 

para impugnar a contestação de Id. 7280947, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010411-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULENO TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010411-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: JULENO TEIXEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 
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estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024119-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024119-43.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: CESAR GARCIA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre o laudo pericial de Id nº 8166418, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024516-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FLORENCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024516-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON FLORENCIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Antes da análise da apelação de Id. 

10900681, intime-se a parte autora para que junte o requerimento 

administrativo, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003168-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003168-91.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: PAULO FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por PAULO FRANCISCO DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 07/05/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares da 

alteração do polo passivo para a Seguradora Líder e Comprovante de 

residência em nome de terceiro, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

aduz que não foram comprovados o nexo causal e a invalidez. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia (ID. 6050353) 

bem como audiência de conciliação designada (ID.5769538), das quais a 

parte autora não compareceu nas datas e horários agendados, 

prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 07/05/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Da Alteração Do Polo Passivo Para 

Seguradora Líder. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 
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deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Comprovante De Residência Em Nome De Terceiro. Ausência 

De Pressuposto De Constituição e De Desenvolvimento Válido E Regular 

Do Processo. Requisito Para Fixação Do Foro. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, III, “a”, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada e passo a análise do mérito. III – Mérito. No caso em 

exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao seguro 

DPVAT releva ponderar que a parte autora não comprovou a ocorrência 

de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos autos, ônus 

que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi agendada 

data e horário de perícia (ID. 6050353) bem como audiência de conciliação 

designada (ID. 5769538), das quais a parte autora não compareceu nas 

datas e horários agendados. Assim, considerando que não restou 

demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido acidente e as 

lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga a 

indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, 

não restando demonstrado a relação entre o acidente e as lesões 

sofridas, a improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017199-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZIRALDO MATOS CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017199-53.2016.8.11.0041 

AUTOR: MILTON ZIRALDO MATOS CAMARGO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das divergências apontadas 

na petição de ID.9120937. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010796-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010796-34.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLEBERSON BATISTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 175 de 1102



perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006439-11.2017.8.11.0041 

AUTOR: WAGNER DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo 

presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 

355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. Ao 

impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que quantifica as 

suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que requereu 

expressamente em contestação a produção de prova pericial. Ademais, 

no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a 

distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o 

Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando 

da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o 

Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 
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definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009198-45.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAQUEL QUIXABEIRA MIRANDA, FERNANDO MIRANDA DELAVY, 

FERNANDA DE LURDES MIRANDA DELAVY RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 
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curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020840-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA RABELLO (AUTOR)

IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO (AUTOR)

NERBIA NAYLA BATISTA GOMES (AUTOR)

PAMELA SIMONY DA CUNHA RABELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020840-15.2017.8.11.0041 

AUTOR: IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO, PAMELA SIMONY DA 

CUNHA RABELLO, SANDRA DE SOUZA RABELLO, NERBIA NAYLA 

BATISTA GOMES RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Recebo a 

emenda à inicial de Id. 10041743/10041765/10041774. Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

12/03/2018, às 09h00 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032907-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032907-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo a emenda à 

inicial de Id 10720439 . Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 12/03/2018, às 10h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034566-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 178 de 1102



MONICA JULIANA SOUZA TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034566-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: MONICA JULIANA SOUZA TOLEDO RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 12/03/2018, às 11h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033150-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033150-53.2017.8.11.0041 

AUTOR: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

13/03/2018, às 08h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033665-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VILACA DEMETRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033665-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDIA VILACA DEMETRIO RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 12/03/2018, às 12h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029855-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029855-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 
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(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/03/2018, às 10h30 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019976-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAN JUNIOR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019976-11.2016.8.11.0041 

AUTOR: YAN JUNIOR RODRIGUES RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por YAN JUNIOR RODRIGUES devidamente 

representado por sua genitora Cleoni Padilha de Lima em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 18/03/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares da 

alteração do polo passivo da lide- da necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT s.a na demanda e da 

falta de interesse de agir em razão do pagamento da cobertura em sede 

administrativa, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência do pedido inicial alegando a regularidade do valor pago em 

sede administrativa. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia (ID. 9491613) bem como audiência de conciliação designada 

(ID.8674422), das quais a parte autora não compareceu nas datas e 

horários agendados, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/03/2015. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da alteração do polo 

passivo da lide- da necessidade de inclusão da Seguradora Líder na 

demanda Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da carência de ação- Falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa Conquanto tenha sido 

realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna 

a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta de 

interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito. III – Mérito. 

No caso em exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao 

seguro DPVAT releva ponderar que a parte autora não comprovou a 

ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos 

autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que 

estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi 

agendada data e horário de perícia (ID.10302975) bem como audiência de 

conciliação designada (ID.8674422), das quais a parte autora não 

compareceu nas datas e horários agendados. Assim, considerando que 

não restou demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido 

acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição 

para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em 

lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o acidente e as 

lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada 

em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012425-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012425-24.2017.8.11.0015 

AUTOR: ALLIANZ SEGUROS S/A RÉU: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/03/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 
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(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033078-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033078-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

13/03/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033189-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033189-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 13/03/2018, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033222-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033222-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 13/03/2018, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035006-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035006-52.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/03/2018, às 10h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033051-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033051-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo a emenda à 

inicial de Id 10781027 . Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 20/03/2018, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030563-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MODEI VESTUARIO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030563-58.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TADEU RICARDO DA SILVA REQUERIDO: MODEI 

VESTUARIO LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 13/03/2018, às 09h00 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034776-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034776-10.2017.8.11.0041 

AUTOR: REINALDO DINIZ HIGINO RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 13/03/2018, às 11h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027673-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA LEONARDO CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1027673-49.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FABRICIA LEONARDO CAVALCANTI REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recebo a emenda à de Id. 

10088523. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/02/2018, às 09h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021365-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021365-94.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 11h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031904-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ZACARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031904-22.2017.8.11.0041 

AUTOR: PAULO ZACARIAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Recebo a emenda à de Id. 10712278/1106318. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 
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designada para o dia 23/02/2018, às 10h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034870-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBISNEIA RODRIGUES MATTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034870-55.2017.8.11.0041 

AUTOR: RUBISNEIA RODRIGUES MATTOS DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 

08h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026775-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026775-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: JAZIEL SILVA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 

08h45 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031433-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINALDO LEVI LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031433-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: LINALDO LEVI LOPES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 09h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 
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que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033662-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUDUGERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033662-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA LUDUGERO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 09h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037447-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037447-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: WELLINTON DE SOUZA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 11h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033718-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GONCALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033718-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVA GONCALVES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 10h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 
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constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013923-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSON JUNIOR FREITAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10050962, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015984-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIELE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017597-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZILAIDIA ARRAIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031053-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FERREIRA BLAUT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019804-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte AUTORA E 

requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo de Id. 10926937 , no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012305-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN RAFAEL SILVA SANTOS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte AUTORA E 

requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo de Id. 10926937 , no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021192-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CELIA GERALDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021192-07.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIA CELIA GERALDO RÉU: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da petição e documentos juntados em ID. 

10396797, 10396801 e 10516216. Após, decorrido o prazo, conclua-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004037-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO BATISTA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA MUDAR LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004037-54.2017.8.11.0041 
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AUTOR: JOSE AQUINO BATISTA CORREA RÉU: CONSTRUTORA MUDAR 

LTDA. Defiro o pedido de ID. 10703238. Assim, cite-se a requerida 

Construtora Mudar Ltda. observando o endereço indicado no ID. 

10703238. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019009-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGIB ISKANDAR BOULOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019009-29.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE JOEL BATISTA EXECUTADO: NAGIB ISKANDAR 

BOULOS Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito. Após, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028336-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL WELTER (EXEQUENTE)

DULCI MARIA MOESCH WELTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO HENRIQUE TECCHIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028336-95.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANTONIO MIGUEL WELTER, DULCI MARIA MOESCH WELTER 

EXECUTADO: RENATO HENRIQUE TECCHIO Intime-se o devedor, 

observando o endereço indicado na petição de ID. 11199566, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação 

de conhecimento para Cumprimento de Sentença. Ademais, defiro o 

pedido de ID.10866881. Assim, expeça-se alvará em favor da parte autora 

para o levantamento dos valores entregues a título de caução, 

observando-se os dados bancários indicados no ID.10866881. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015866-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANDA DAMASCENO DE AYRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015866-32.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA IVANDA DAMASCENO DE AYRES RÉU: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019243-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10924753, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012617-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte AUTORA E 

requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo de Id. 10807364, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012400-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARIA COELHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011596-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 
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contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029362-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028246-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTANA AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030557-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030864-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA AYESSA RIBEIRO OJEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010219-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA 

E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre 

o laudo de Id. 10848662, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012584-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10850226, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012350-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MAXIMO DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10858063, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013277-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SOUZA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 
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contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10858672, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012867-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEIXEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010252-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI COSMI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10859033, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013955-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUSA DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10864814, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013955-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUSA DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014029-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10864827, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014484-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL ANGELO DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013234-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10865680, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013007-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M M S FILHO - ME (REQUERENTE)

LUZIMEIRE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014660-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SIRQUEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10866006, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014212-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN PABLO CAMPOS QUIONES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10910497, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013820-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR CANDEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10910877, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019216-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE ALMEIDA PERES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10910891, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013343-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10911723, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017665-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10912036, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019562-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DIVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10912095, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014441-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10913184, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020545-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10913258, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020836-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUCIO PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10914928, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017167-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009802-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETILLYN CAROLINA NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10915847, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021782-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10915777, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021108-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DO BEM CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10916223, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024172-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SANTOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10916316, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019193-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIGUEIRA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10916463, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025140-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO NEVES DE ARRUDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10916750, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025140-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO NEVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022501-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003235-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO PENHAVEL MARMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019781-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LIBERATA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10917232, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022643-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSIMAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10917595, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015661-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025413-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEDRO CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020099-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE APARECIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10918141, no prazo de 15 (quinze) 

dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018291-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10918287, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019079-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CLAUDINEI DE OLIVEIRA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10918391, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022731-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10918564, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013477-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10918624, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018285-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIONE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10919212, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022699-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BARBOSA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012683-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS INACIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015588-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10920033, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025400-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ LIRA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10921015, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021360-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10921358, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020077-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10921698, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024804-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10922023, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000477-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

MALVINA SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000477-70.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA DE SOUZA COSTA, MALVINA SOUZA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Cumpra-se com 

URGÊNCIA conforme deprecado, servindo a cópia da presente de 

mandado. Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Em face do horário avançado distribua-se ao Oficial 

Plantonista. Após, redistribua-se o feito perante uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública. Às providências. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020868-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BARBOZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10922322, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021379-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ANTONIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016762-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10922716, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025261-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVILSON FERNANDES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10923062, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022324-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FRANCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10923063, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023496-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SCHEFFER MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10923189, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018904-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SOARES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10923266, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021157-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON LIMA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10923273, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022401-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA ALVES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10923367, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024830-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO PRUDENCIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10923514, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022707-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019261-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONI MICHAEL AMARO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 
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bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10923674, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022397-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10923823, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023118-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025099-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO SCREMIN NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT0010138A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10924317, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013916-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CATELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018852-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RODRIGUES DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10924898, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019681-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10925127, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014707-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10925281, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018869-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALINNY MORGANA MARQUES BRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 
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manifestarem sobre o laudo de Id. 10925358, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016493-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARLA GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10925411, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022465-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO SOARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10925528, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021883-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020512-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO SANTOS RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10925783, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019522-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILINO FERREIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10925848, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016128-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ESTRABIS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926026, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025437-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS DA SILVA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926036 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004721-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERAFIM DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926126 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019857-16.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN MATOS DA SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10926156 , no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018527-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE THEISEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021935-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10926305 , no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018178-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926416 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022198-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VALADIER NEVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926485 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019041-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA NASCIMENTO FERREIRA DE AGUILARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926551, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021034-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10926627 , no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021498-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ DAYANNE CESAR PEREIRA (AUTOR)

DOUGLAS PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021783-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NATALINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 
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contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926685 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022110-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10926752, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021393-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926775, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024946-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926816 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020599-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN WELINGTON MARQUES DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926894, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018254-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10926898, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021156-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10927037, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024058-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO WESLEY DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10927109, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014649-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018863-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JEAN CARLOS DA SILVA PIOVEZAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014257-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10927243 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015600-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NERIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10927303, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014132-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE ARAUJO LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10927525 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013781-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO CELSO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016060-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MOREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10927852, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014915-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANY APARECIDA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11146800 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026380-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT0016448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015381-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONIFACIO PRACHEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11147394, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015230-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 11150047, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015230-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014836-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS DUARTE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11152953, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014869-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VICENTE DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11153747, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016178-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONYS JHUNIO DE AMORIM ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011412-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO CUNHA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11160816, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016759-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA FIUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11161070, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017098-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 
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bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 11163841, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017876-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BASTOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11169888, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017739-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON ALBUQUERQUE SHELID (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 11173744, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016144-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCIO RAQUEL DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11173914, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028535-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1025100-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023608-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDNEY ROBERTINO REGIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031414-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAMPOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025204-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNO MOTTA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012546-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019135-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022346-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI SANTANA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023765-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1019411-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0009827A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023148-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PATRICIA DORILEO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011898-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA MONTEIRO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre o 

laudo , no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011864-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014477-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA CABREIRA BATISTA (AUTOR)

R. H. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10834634, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027532-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORIVALDO ORIEL MENDES NOVELLI OAB - SP73347 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020125-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WRISVANIA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI SAUDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAUDE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010021-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HIPOLITO PEREIRA OAB - SP206913 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Célio Garcia OAB - MT0002809A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

impugnar aos embargos e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026372-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE RAMALHO COSTA (REQUERENTE)

ANDRE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

JOSE ORTEGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT0018786A (ADVOGADO)

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028876-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA BORDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018259-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJAIR DE SOUZA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10917529, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016752-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEMOS EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 109212373, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012329-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10913461, no prazo de 15 (quinze) 

dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021225-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035014-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. S. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. C. D. S. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035014-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: HENZO GABRYELL DA SILVA SANTOS DE ALMEIDA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

23/02/2018, às 10h15 – Sala 2, a ser realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036727-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036727-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: AMARILDO OLIVEIRA GUIMARAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 11h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038759-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLEIDE JULIANO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038759-17.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FLEIDE JULIANO MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

23/03/2018, às 09h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 
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Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038791-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANICE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038791-22.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GILVANICE MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 

09h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000111-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000111-31.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JOAO VICTOR NUNES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 

10h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037077-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CRISTIAN FRANCO TORRETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037077-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: RENATO CRISTIAN FRANCO TORRETE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 12h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037080-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO BARROS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037080-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: GENIVALDO BARROS RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037156-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037156-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: JUNIOR CESAR DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 08h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037177-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEILTON GOMES VANDERLEY JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037177-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDEILTON GOMES VANDERLEY JUNIOR RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 

08h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037811-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037811-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: KARINY DE SOUZA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 10h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 
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réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037275-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BILENO CASTRO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037275-64.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE BILENO CASTRO ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 10h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037283-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMMY CARVALHO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

K. B. G. M. D. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037283-41.2017.8.11.0041 

AUTOR: THAMMY CARVALHO GARCIA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 10h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037362-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANY RIBEIRO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037362-20.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOANY RIBEIRO DE ASSIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 10h30 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 208 de 1102



caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037509-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037509-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: WENDEL DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 11h30 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037545-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYNGTON FIGUEREDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037545-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: WELLYNGTON FIGUEREDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 11h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037546-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO FRANCISCO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037546-73.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VINICIUS CASTRO FRANCISCO CHAVES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

21/03/2018, às 10h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 
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CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037733-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENDSON RAFAEL SALVADOR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037733-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: RENDSON RAFAEL SALVADOR DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 

08h15 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037766-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE MENDES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037766-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: DORALICE MENDES DO AMARAL RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 08h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037267-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES ANASTACIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037267-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: MANOEL RODRIGUES ANASTACIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 09h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037111-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON CORREA NEGRAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037111-02.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ILTON CORREA NEGRAO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

21/03/2018, às 09h15 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037112-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037112-84.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/03/2018, às 8h45 – Sala 3, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038010-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BATISTA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038010-97.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEBER BATISTA DE CARVALHO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 

10h45 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038128-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GUSMAO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038128-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSEMARI GUSMAO DE LARA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 22/03/2018, às 08h45 a ser 
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realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038137-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038137-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: GEOVAN FERREIRA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 22/03/2018, às 09h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038177-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038177-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: PEDRO VIEIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 22/03/2018, às 09h15 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAILMA ALVES OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000142-51.2018.8.11.0041 

AUTOR: JANAILMA ALVES OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 10h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 
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ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000106-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO VAZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000106-09.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANISIO VAZ DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 10h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038673-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLORA SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038673-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: DIOLORA SANTIAGO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 10h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038625-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIDE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

JOAO FLAVIO GOMES FERREIRA OAB - 018.876.411-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038625-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DEVANIDE PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: 

JOAO FLAVIO GOMES FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 11h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 
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aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038552-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ALVES DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038552-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: JURANDIR ALVES DE OLIVEIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico a 

parte requerente não trouxe os documentos que comprovem o prévio 

requerimento administrativo. No que tange a necessidade de prévio 

requerimento administrativo, o novo entendimento jurisprudencial acerca 

da ação de cobrança relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio 

requerimento administrativo ou recusa do pagamento securitário, como 

requisito formal e indispensável para configurar o interesse de agir do 

acidentado. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso 

Extraordinário 631.240 que teve repercussão geral reconhecida, de 

relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento 

de que a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O 

Supremo tem reiteradamente decidido que o entendimento firmado no RE 

631.240, tem aplicabilidade nas ações que versem sobre a cobrança de 

seguro obrigatório, conforme julgado nos recursos: RE 824712, RE 839355 

e RE 839353. No presente caso, inexiste prova de que a indenização 

pleiteada pela parte requerente tenha sido negada pela Seguradora na via 

administrativa, visto não ter sido juntado nos autos a comprovação do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado perante a 

seguradora/requerida. Dessa forma, intime-se a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar o pedido inicial, trazendo aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento, sob pena de 

indeferimento do pedido e consequente extinção do feito, nos termos do 

artigo 320 do CPC. Decorrido o prazo acima, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038534-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038534-94.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALEXSANDER MACHADO FERREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 

11h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038532-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNY BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038532-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: GEOVANNY BARBOSA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 11h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038475-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038475-09.2017.8.11.0041 

AUTOR: NATALIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 

12h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038709-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038709-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: VANESSA 

CRISTINA DE OLIVEIRA O benefício da Gratuidade da Justiça pode ser 

concedido às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele 

necessitam, independentemente de terem ou não fins lucrativos. Nesse 

sentido, "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO 

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA 

JURÍDICA. ATIVIDADES FILANTRÓPICAS OU DE CARÁTER BENEFICENTE. 

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. EXIGÊNCIA. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O 

benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas 

se comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou 

não fins lucrativos. Precedente da Corte Especial. 2. Embargos de 

divergência rejeitados." (EREsp 1015372/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 

01/07/2009) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE 

FILANTRÓPICA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 338.466/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

03/09/2013, DJe 10/09/2013) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DE 

PROVAS EM SEDE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "No 

que toca à gratuidade de justiça, a Corte Especial pacificou o entendimento 

de que tal benefício 'pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas se 

comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não 

fins lucrativos' (EREsp 1015372/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 

Corte Especial, DJ de 01.07.2009). 2. "A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 3. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO." (AgRg nos EDcl no REsp 1294788/SP, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 

05/03/2013) Eis o teor da Súmula 481 do STJ, verbis: Faz jus ao benefício 

da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A 

parte autora não comprovou a impossibilidade financeira de arcar com as 

custas processuais. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

determino que a parte autora proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 290 do 

CPC/15. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIN EDUARDO FRANK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000281-03.2018.8.11.0041 

AUTOR: JONIN EDUARDO FRANK RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 09h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000280-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIO DE ARRUDA ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000280-18.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOCELIO DE ARRUDA ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos cópia do Boletim de Ocorrência; (art. 320 do CPC); Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000224-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FATIMA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000224-82.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ELIANE FATIMA DE LIMA REQUERIDO: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos cópia dos documentos pessoais da 

parte autora legíveis (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038711-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS (RÉU)

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038711-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: MARISELMA 

FERREIRA DE CAMPOS, AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA O 

benefício da Gratuidade da Justiça pode ser concedido às pessoas 

jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam, 

independentemente de terem ou não fins lucrativos. Nesse sentido, 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO 

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA 

JURÍDICA. ATIVIDADES FILANTRÓPICAS OU DE CARÁTER BENEFICENTE. 

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. EXIGÊNCIA. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O 

benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas 

se comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou 

não fins lucrativos. Precedente da Corte Especial. 2. Embargos de 

divergência rejeitados." (EREsp 1015372/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 

01/07/2009) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE 

FILANTRÓPICA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 338.466/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

03/09/2013, DJe 10/09/2013) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DE 

PROVAS EM SEDE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "No 

que toca à gratuidade de justiça, a Corte Especial pacificou o entendimento 

de que tal benefício 'pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas se 

comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não 

fins lucrativos' (EREsp 1015372/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 

Corte Especial, DJ de 01.07.2009). 2. "A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 3. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO." (AgRg nos EDcl no REsp 1294788/SP, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 

05/03/2013) Eis o teor da Súmula 481 do STJ, verbis: Faz jus ao benefício 

da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A 

parte autora não comprovou a impossibilidade financeira de arcar com as 

custas processuais. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

determino que a parte autora proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 290 do 

CPC/15. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038393-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TELES PEREIRA (RÉU)

DAVI TELES PEREIRA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para efetuar o deposito 

de diligência do oficial, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038787-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038787-82.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Colacione 

cópia do RG da autora e comprovante de residência de forma legível; 

Advirto a parte autora que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018807-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SOARES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022705-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021555-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TELES DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10915874, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007962-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JOSE CECATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021758-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADE SEHN MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATZLAFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE BOFF PATZLAFF OAB - SC37411 (ADVOGADO)

VANESSA PIVOTTO OAB - SC0024121A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015070-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI FREIRES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10919894, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024237-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR (RÉU)

SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024237-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO DE OLIVEIRA RÉU: JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR, 

SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA Intime-se a parte autora para 

impugnar a contestação de Id. 10681064, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002584-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINDO ELIAS RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002584-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAULINDO ELIAS RAMOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. De acordo com a preliminar da 

nulidade do processo por defeito de representação arguida pela parte ré 

e, tendo em vista que é um erro sanável, intime-se a parte autora para que 

proceda a regularização à representação, no prazo de 15 (quinze), sob 

pena de extinção sem resolução do mérito Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024097-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENINHO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024097-82.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ROSENINHO LIMA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte 

autora para informar sobre a data correta do fato, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023712-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023712-37.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOSE PINTO DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a autora para que regularize a 

representação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002586-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

L. G. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002586-91.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI, SANDRA 

APARECIDA RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que regularize a 

representação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017711-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR (AUTOR)

ADINALVO SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CARLOS GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO OAB - RO3300 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017711-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADINALVO SOUZA LOPES, SONIA MARIA DE ALENCAR RÉU: 

PEDRO CARLOS GOMES Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023762-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA ALVES RIBEIRO VARGAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023762-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 RÉU: ROSANA ALVES 

RIBEIRO VARGAS Tendo em vista a petição de Id. 10506440, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23 de fevereiro de 2018 às 11h. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033503-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS (RÉU)

MARIANE BORGES MARTINS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033503-93.2017.8.11.0041 

AUTOR: LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS, 

MARIANE BORGES MARTINS Recebo a emenda à inicial de Id 

10655908/10655909. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 13/03/2018, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035777-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA KLEN RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIASTLEY DUMONTE BATISTA PORTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035777-30.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: NEIVA KLEN RAMOS REQUERIDO: PRIASTLEY DUMONTE 

BATISTA PORTO Defiro o pedido de reconsideração e concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C 

TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por NEIVA KLEM RAMOS, em desfavor de 

PRIASTLEY DUMONT BATISTA PORTO. Aduz a parte autora que é 

locatária do imóvel indicado na inicial, sendo que no local funciona o seu 

consultório, onde atua como dentista desde dezembro de 2007 em 

parceria com outros profissionais. Que labora há 5 anos em parceria com 

o requerido, iniciando em maio de 2013, sendo que o requerido atuava da 

área de protético e cursava odontologia, com promessa de formação 

profissional em meados de 2014. Ficou pactuado que ambos teriam que 

custear as despesas com materiais pertinentes ao consultório e com 

insumos na área de próteses, além das despesas com o imóvel. Ocorre 

que o requerido não tem arcados com a sua parte nas despesas, sendo 

pagas unilateralmente pela autora. Ainda não divide os lucros obtidos, 

utilizando-se do espaço sem nada pagar em contrapartida. Por meses a 
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autora laborou e honrou com sua palavra deduzindo as despesas e 

partilhando 50% dos lucros advindos somente pelo trabalho da autora 

conforme se verifica do livro caixa. Assim, alegando que a parceria 

encontra-se insustentável, criando até mesmo um clima de animosidade, 

pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a 

declaração da rescisão contratual para que a autora possa dar 

continuidade aos seus trabalhos sem a presença nefasta da Ré; Em 

sendo ao caso, até que melhor juízo advenha sobre os fatos, seja a 

autora nomeada administradora dos bens do consultório, fazendo constar 

a relação dos mesmos em anexo. Com a inicial vieram os documentos. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar não merece 

prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida pretendida. A 

despeito das razões veiculadas na inicial, tenho que não ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, 

máxime se levar em conta tratar-se de informações unilaterais, além de 

cuidar de matéria atinente ao mérito, sendo prudente aguardar o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Ademais, ausente o perigo de dano, já que os 

descumprimento do contrato de parceria por parte do réu se arrasta 

desde 2015, e somente agora a parte requerente vem em juízo rogando 

providências. Assim, ausente um dos requisitos, o indeferimento do pedido 

de tutela de urgência se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 13 de março de 2018, às 12h30 – Sala 7, com vistas à conciliação a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014978-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

CAZUE NAGATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFHANY DE JESUS SILVA TURCHEN (RÉU)

CARLOS EDUARDO TURCHEN SANTANA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014978-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: CAZUE NAGATA, CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME RÉU: CARLOS 

EDUARDO TURCHEN SANTANA, STEFHANY DE JESUS SILVA TURCHEN 

Intime-se a requerente Cleide Imóveis Ltda-ME para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da petição e documentos juntados em ID. 

9764355 e 9764378. Após, decorrido o prazo, conclua-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019009-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGIB ISKANDAR BOULOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019009-29.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE JOEL BATISTA EXECUTADO: NAGIB ISKANDAR 

BOULOS Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito. Após, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1019014-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS SANTOS BERALDO (DEPRECADO)

EUGENIO BERALDO NETO (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023157-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR OS EMBARGOS MONITÓRIO e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020093-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10914690, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 219 de 1102



Processo Número: 1001523-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNE DE JESUS BARBARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA OAB - MT21157/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE LOPES FURTADO (RÉU)

ELISABETE MOTA TODA (RÉU)

MARCIO HENRIQUE MOTA TODA (RÉU)

 

intime-se a parte autora para que forneça endereço da parte requerida 

para fins de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017893-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017077-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025806-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARBARO MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TORALI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para distribuir a Carta Precatória expedida, no prazo de 10 (dez) dias, e 

comprovar sua distribuição, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014913-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERILON BRASIL LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP (DEPRECADO)

MARCOS GERALDO DE MORAIS (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1029866-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLENES MARTINS DE ARAUJO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MORAES TEIXEIRA GOBATTO OAB - SP181512 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

DE DIREITO II Autos nº: 1029866-37.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

EUCLENES MARTINS DE ARAUJO DEPRECADO: IONE GERALDA GONTIJO 

BORGES Vistos. Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, consignando que a parte 

i n t e r e s s a d a  p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Apresentado os documentos nos termos acima, 

cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de 

origem. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2017 Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito em substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1020938-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON RENATO ALMEIDA FERNANDES OAB - PR63763 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Rádio Táxi Cuiabana (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA (REPRESENTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO)

LARA BARBOSA DA FONSECA OAB - ES23848 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000428-29.2018.8.11.0041 

AUTOR: CASA DO ADUBO S.A RÉU: BANCO DO BRASIL SA Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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Processo Número: 1030785-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING DA LIMPEZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZACAO LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1030785-26.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SHOPPING DA LIMPEZA LTDA - ME REQUERIDO: YPE 

SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, BOSCHILA E KLEN 

TERCEIRIZACAO LTDA - ME - ME Inicialmente, cumpre tecer breves 

esclarecimentos. Por meio de ordem emitida em 15/12/2017 foi deferida a 

liminar determinando o arresto on line nas contas das rés. Esclareço que, 

como forma de procedimento neste Gabinete, este Magistrado lança a 

decisão que deferiu o arresto quando da resposta junto ao Sistema Bacen 

Jud, que somente foi verificada na data de 11/01/2018, consoante extrato 

em anexo. Considerando que as partes colacionaram o acordo em 

10/01/2018, a liminar de arresto on line já havia sido deferida. Assim, resta 

explicado o porquê de não constar lançada a decisão que concedeu a 

liminar de arresto. Por outro lado, diante do acordo firmado junto ao ID n. 

11308355, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado junto ao ID n. 11305355 

e, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Procedo ao desbloqueio do valor penhorado 

em favor da parte executada, conforme extrato em anexo. Honorários 

advocatícios na forma acordada. Sem custas remanescentes a teor do 

art. 90, § 3º, do CPC. Transitado em julgado, arquive-se o feito com as 

devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015866-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANDA DAMASCENO DE AYRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015866-32.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA IVANDA DAMASCENO DE AYRES RÉU: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016758-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MORGANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11170701 no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037099-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004555-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA FLORENCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004555-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: DJALMA FLORENCIO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Considerando a matéria trazida 

nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado 

da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 
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fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000513-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA GONCALVES DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000513-15.2018.8.11.0041 

AUTOR: KELY CRISTINA GONCALVES DA SILVA ARRUDA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 

08h00 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE GARCIA ZAQUEMAEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000476-85.2018.8.11.0041 

AUTOR: GESSE GARCIA ZAQUEMAEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 08h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 
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Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000369-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILIA GOMES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000369-41.2018.8.11.0041 

AUTOR: BRASILIA GOMES FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 08h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGER HUANTER CARINHENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000366-86.2018.8.11.0041 

AUTOR: HIGER HUANTER CARINHENA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 08h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038810-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE CANHETE DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038810-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: IONE CANHETE DE SIQUEIRA RÉU: BANCO BMG Cuida-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

IONE CANHETE DE SIQUEIRA, em desfavor de BANCO BMG S/A. Para 

tanto, aduz que foi surpreendido com o seu nome incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 2.084,63 (dois mil e 

oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), o qual desconhece. 

Pretende em sede de tutela de urgência a retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 
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na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a 

exclusão do nome da Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação ao débito oriundo do “BANCO BMG S/A”, no prazo de 

5 (cinco) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida 

para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de cobrar e reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 2 de abril de 2018, às 12h – Sala 2, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000238-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIO CHIROLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000238-66.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS RÉU: DELCIO 

CHIROLI Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033196-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA CRISTINA SILVA ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033196-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: LAIZA CRISTINA SILVA ASSUNCAO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 

10h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036254-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036254-53.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA PAULA SILVA PINHEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 09h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034929-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034929-43.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSEANE CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 

10h00 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033929-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERNANDES DOS REIS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033929-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: FLAVIO FERNANDES DOS REIS LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 22/03/2018, às 11h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033779-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYS CAMPOS DIAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033779-27.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELAYS CAMPOS DIAS CHAGAS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/03/2018, às 11h30 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033944-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033944-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: DEVAIR RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 22/03/2018, às 11h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017628-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLIVEIRA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022839-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE TIEMI KUROYANAGI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON LIMA DA SILVA (RÉU)

PAULO ROBERTO MARQUES DA COSTA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021943-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DIAS DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

ANA KARINA DA ROCHA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO DIAS DA SILVA ROCHA OAB - MT18193/B-B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030710-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA ALVES OAB - MT20286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA HELENA RIBEIRO PIMENTEL (RÉU)

EDMAR PIMENTEL JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030710-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, LINIBEL 

STROBEL MOREIRA DA SILVA RÉU: KATIA HELENA RIBEIRO PIMENTEL, 

EDMAR PIMENTEL JUNIOR Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 09h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 
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Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1035023-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035023-88.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ANDREIA LUZ DE SOUZA Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para juntar aos autos 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira. Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008090-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO MACHADO FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IANCA OLIVEIRA MARINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1008090-78.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCIANO MACHADO FRAGA RÉU: IANCA OLIVEIRA MARINHO 

Trata-se de ação monitória visando o pagamento da importância de R$ 

1.740,32 (hum mil setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos)). 

Citada, a ré não pagou a dívida, permanecendo inerte. Como preceitua o 

artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, não havendo oposição de 

embargos pela ré, deve ser constituído de pleno direito o título executivo 

judicial, com a devida conversão da presente ação. Dessa forma, 

constituo de pleno direito em título executivo judicial o documento contido 

na inicial. Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se as 

devidas anotações. A parte autora já promoveu a execução na forma 

prevista no Título II, do Livro I, da Parte Especial. Assim, intime-se o 

devedor para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados em 10% (dez por cento). Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação de conhecimento 

para Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016195-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016195-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: PEDRO ANTONIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 
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pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029856-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029856-90.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação de Id. 10559394, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010475-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010475-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROMARIO BORGES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre o pedido de desistência da ação na audiência de 

conciliação (Id. 10914607), no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009607-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEXTIL J SERRANO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOMINGUES BRANCO OAB - SP213835 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009607-21.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: TEXTIL J SERRANO LTDA EXECUTADO: 

BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 

EPP Intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo atualizado 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036658-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT0006412A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036658-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME RÉU: SIM PAO 

RESTAURANTE EIRELI - ME Tendo em vista a juntada de novos 

documentos pela parte ré, intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000592-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PEDRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000592-91.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: LELIA FELIPE DOS SANTOS EXECUTADO: LUZIA PEDRO 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial para juntar aos autos documentos que comprovem a 

hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013796-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FRANCISCO LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10910566, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014852-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ANTONIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022164-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10917802, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024237-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR (RÉU)

SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN PATRICIA DE FARIA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000539-13.2018.8.11.0041 

AUTOR: HELEN PATRICIA DE FARIA FERNANDES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

23/03/2018, às 08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000628-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000628-36.2018.8.11.0041 

AUTOR: ERCILIO DA SILVA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 08h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000638-80.2018.8.11.0041 

AUTOR: SAMUEL MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 08h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000515-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM DAS AMERICAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016711-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016711-64.2017.8.11.0041 

AUTOR: NATALINA DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 
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probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015626-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015626-43.2017.8.11.0041 

AUTOR: JORGE MANOEL DA SILVA PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Considerando a matéria 

trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento 

antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela 

qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado 

pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus 

da prova, além do que requereu expressamente em contestação a 

produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 
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encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022112-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON ROBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022112-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: LENILSON ROBERTO DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 
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melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020110-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARLES ULINGER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020110-04.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JARLES ULINGER PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 
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real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017974-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ACACIO SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

DEBORA DE ARAUJO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR DORTE (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO DORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017974-34.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DEBORA DE ARAUJO ALVES, JOAO BOSCO NOGUEIRA 

JUNIOR, PAULO ACACIO SOUZA DIAS EXECUTADO: CARLOS EDUARDO 

DORTE, DEVANIR DORTE Intime-se a parte exequente para que manifeste 

sobre a petição e documentos de Id nº 11223434/ 11223530/ 11223538, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037502-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013954-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUDGERO DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10859125, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012370-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER NASCIMENTO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 
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bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10808149, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022502-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10912455, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019226-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF MATEUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10912554, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021275-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10914492, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020595-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CLAYTON DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 101914895, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020503-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO IRIS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10916394, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011154-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO MARTINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10916634, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024803-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER FERREIRA BORGES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10921124, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016002-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 11139202, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002715-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ALMEIDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

REQUERIDA/APELADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO ILDEBRANDE DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre a petição Id. 11291039, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024820-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021671-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021671-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA. Intime-se a parte 

autora para se manifestar sobre a correspondência devolvida de Id. 

10732339, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1035789-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

OSVALDO DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ALVES DA SILVA ARRUDA OAB - RO6061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOVELINA NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035789-44.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: OSVALDO DUARTE DA SILVA, VERA LUCIA VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: PEDRO LUIZ DOS SANTOS, JOVELINA NEVES DA 

SILVA Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da presente de 

mandado. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1035902-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS 

CAARO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT0018882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUAN ALEXSANDER DE MORAES AGUNIA 70631587160 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035902-95.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS 

DE CARGAS CAARO LTDA REQUERIDO: RAUAN ALEXSANDER DE 

MORAES AGUNIA 70631587160 Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1036948-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTRA MAGALHAES & CANTO LTDA - ME (REQUERIDO)

ADMILSON CINTRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036948-22.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: CINTRA 

MAGALHAES & CANTO LTDA - ME, ADMILSON CINTRA MAGALHAES 

Redistribua-se a missiva perante uma das Varas Especializadas de Direito 

Bancário. Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037760-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENAINA FELIX DE REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037760-64.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. REQUERIDO: 

JENAINA FELIX DE REZENDE Redistribua-se perante uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Comunique-se o Juízo deprecante. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000637-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ANTONIO COCCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000637-95.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: DAVID 

ANTONIO COCCO Redistribua-se a missiva perante uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Comunique-se o Juízo deprecante. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000556-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MILKA DE MORAES PESSOA (TESTEMUNHA)

EDEMILSON LUCIO DE PINHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000556-49.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JARDEL SILVA FIGUEIREDO REQUERIDO: REDEFLEX 

COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia da presente de mandado. Designo audiência 

para coleta de depoimento das testemunhas MILKA DE MORAES PESSOA 

e EDEMILSON LÚCIO DE PINHO, para o dia 09 de março de 2018, às 13h30, 

ante a ausência de data anterior em pauta. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata, seus respectivos dados, bem como, sobre a data da 

audiência acima aprazada, solicitando que futuros pedidos de informações 

sobre ela ou de sua devolução sejam encaminhados com a expressa 

menção do seu número, sob pena de impossibilidade do atendimento. 

Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000861-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GALVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES OAB - MT13659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIR BONFANTI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000861-33.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL GALVAN RÉU: ITACIR BONFANTI A nova lei processual 

em seu art. 98, §6º, permite o parcelamento das custas processuais. 

Diante disto, defiro o parcelamento das custas processuais e taxas 

judiciária em 6 (seis) parcelas mensais. Recolha-se a primeira parcela no 

prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Após, por reputar presentes os 

requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BOTELHO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000950-56.2018.8.11.0041 

AUTOR: WILLIAM BOTELHO DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 11h – Sala 

10, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000585-02.2018.8.11.0041 

AUTOR: NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO RÉU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Parcela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 237 de 1102



Estudantil com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Nathalia Pompeu 

Vilela Lourenço contra Iuni Educacional S/A. Afirma ser a autora 

acadêmica do curso de medicina junto à instituição ré. Sustenta que em 

novembro/2017 buscou junto à ré informações acerca do valor da 

mensalidade para o período letivo de 2018, a fim de comparar os preços 

com as demais instituições e, se necessário, realizar sua transferência. 

Prossegue afirmando que, sem qualquer comunicação prévia e sem 

disponibilizar o texto da proposta de contrato e do valor apurado para o 

reajuste das mensalidade do ano letivo de 2018, recebeu uma cobrança 

referente à matrícula no mês de janeiro/2018 no valor de R$8.454,31 (oito 

mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), com 

vencimento em 10/01/2018, que poderia ser pago até o dia 21/01/2018 

(com acréscimos), sendo esta ultima a data limite para rematrícula e 

garantia da vaga no curso. Assim, pleiteia a concessão de tutela de 

urgência para que a parte ré expeça novo boleto para pagamento da 

parcela do mês de janeiro/2018 no valor contratado de R$ 7.658,00 (sete 

mil seiscentos e cinquenta e oito reais), bem como os demais que 

vencerem no curso do processo até o julgamento final da lide. DECIDO. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Sobre o reajuste das mensalidades, sabe-se 

que a instituição de ensino poderá acrescentar uma correção que deverá 

ser proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o 

aprimoramento pedagógico da escola. Em outras palavras, esse valor é 

um percentual referente ao aumento de despesas que a escola teve com 

pessoal, despesas gerais e administrativas e, por fim, investimentos em 

atividades pedagógicas. Isso é o que comumente se conhece como 

reajuste de mensalidade. Contudo, a Lei 9.870/99, em seu art. 2º determina 

que o valor da mensalidade reajustado deverá ser divulgado ao público em 

até 45 (quarenta e cinco) dias antes do último dia para matrícula. Vejamos: 

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil 

acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na 

forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo 

de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme 

calendário e cronograma da instituição de ensino. Consoante informações 

contidas na ata notarial (Id. 11372803), documento que goza de fé pública, 

no dia 10/01/2018 não havia qualquer proposta de contrato do valor 

apurado da mensalidade e numero de vagas por classe do curso de 

Medicina do período letivo 2018 no sítio eletrônico da requerida, nem 

mesmo nos murais de informações nas dependências do curso de 

Medicina da Instituição. Assim, entendo que resta evidenciado nos autos 

que a instituição de ensino ré não deu publicidade na forma determinada 

pelo art. 2º da Lei 9.870/99. O perigo de dano exsurge do fato de que o 

não pagamento da parcela referente ao mês de Janeiro/2018 na data 

aprazada acarretará no aumento do valor da referida parcela em 

decorrência da incidência de multa e juros de mora, além da possibilidade 

de ter a parte autora seu nome inscrito nos bancos de restrição ao crédito 

e perder a sua vaga no referido curso. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada 

EXPEÇA novo boleto referente à mensalidade do mês de Janeiro/2018, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como as demais que vencerem 

no decorrer do processo, no valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e 

cinquenta e oito reais), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras 

providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão 

judicial. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, às 08:30h – Sala 06, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida 

entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, 

VIII, do CDC. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

parte autora, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827351 Nr: 33233-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO, JVCML, 

SIMONE VERLANGIERI CARMO, SIMONE VERLANGIERI CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 677, no valor de R$ 3.500,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 874164 Nr: 12772-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MARIA BASTER DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, ILANA CRISTINA DA SILVA - OAB:16636, MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos para 

determinar o prosseguimento da execução.Condeno a parte embargante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

favor do advogado da embargada, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

segundo as diretrizes do art. 85, §8º, do CPC/2015.Traslade-se cópia da 

presente sentença para o feito executivo.Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, procede-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 

2017.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 238 de 1102



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 461793 Nr: 30623-92.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE ODA VASCONCELLOS OLIVEIRA, JONNY 

CESAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BORTOLLI E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:OAB/MT 7.562, MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 718373 Nr: 14404-67.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CENTRO 

NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU EDUARDO DALLAGNOL, CARLOS 

AGLI ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, MARA REGINA LOPES SOUZA - OAB:14122, SIMONE 

APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT, ANTONIO MARCOS GARCIA FRANÇA - 

OAB:5645-MT, CARLOS MAGNO RIPOLI - OAB:81472/MG, EDSON 

FELICIANO DA SLVA - OAB:OAB/TO 633 -A, SEBASTIÃO CARLOS 

GOMES DE CARVALHO - OAB:2428/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1020910 Nr: 32388-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BORGES REZENDE, SAMIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de março de 

2018, às 14h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1119681 Nr: 18620-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER, ALTAMIR 

FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ - COMPANHIA DE ÁGUAS DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA DE AGUIAR 

CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de março de 

2018, às 15h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 337862 Nr: 8480-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: L FELIPE L. MACHADO - 

OAB:31.005/RS, LUIS FELIPE LEMOS MACHADO - OAB:31005/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092/MT

 Defiro o pedido de fls. 217 para requisitar, tão-somente, as 03 (três) 

últimas declarações de imposto de renda, devendo a secretaria do Juízo 

observar o que dispõe a CNGC no que tange à requisição de informações 

fiscais.

Defiro igualmente a consulta Renajud, sendo localizados veículos, mas 

com inúmeras restrições judiciais.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

No mais, manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo juntar ainda o demonstrativo 

atualizado do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 423799 Nr: 8076-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARTHENON JÓIAS ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE FÁTIMA GIACOMAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mahon - OAB:6.363, 

MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT, SELMA 

PAES - OAB:MT/ 16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT

 Defiro novo pedido de bloqueio eletronico de bens via sistema Bacenjud, o 

qual restou infrutífero, conforme extratos em anexo.

Em face do princípio da publicidade, INDEFIRO o pedido de expedição de 

oficios aos cartórios de registro de imóveis, sendo ônus da parte 

exequente.

Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora e 

o demonstrativo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

A não apresentação de bens e/ou reiteração de pedidos os quais 

restaram infrutíferos nos autos, acarretará a extinção do feito, com a 

expedição de certidão de crédito em favor do exequente.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 704018 Nr: 38686-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO 

ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT, VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - 

OAB:11.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7.438/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:12.701-B/MT, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS 

CARDOSO - OAB:6.852/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442/MT, RAIMUNDO ARTUR - OAB:47.912/MG, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Defiro o pedido de penhora eletronica de bens, o qual restou frutifero, 

conforme extratos em anexo.

Intim-se a parte executada Banco Itaucard S/A para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

Outrossim, intime-se a parte exequente para que apresente os dados 

bancários para fins de expedição de alvará de levantamento, em igual 

prazo.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873469 Nr: 12183-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REKSILDER & CIA LTDA, TRANSPOLY TRANSPORTES 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, MUTUAL 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR COELHO 

PALLONE - OAB:16.004 OAB/PR, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da audiência 

designada para o 27/02/2018, às 15h30, no Juizo Deprecado da Comarca 

de Paranacity/PR, Carta Precatória nº 0002575-71.2017.8.16.0128 Autor 

providenciar o deposito de diligência solicitado no oficio de fls. 372/verso 

em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 914979 Nr: 40135-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMITT, SCHMITT & BOBATO SCHMITT LTDA-EPP, 

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, STANEY FRANCYELI WEIRICH, CRISTIANE SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos Staney Francyeli Weirich e Cristiane Schmidt no 

endereço obtido junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme 

extratos em anexo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 954682 Nr: 2439-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, VALKIRYA CAMELLO LOPES - OAB:15157

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de fevereiro de 

2018, às 15h30, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131304 Nr: 23534-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO REGIS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kaue de Barros Machado - 

OAB:30848, THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO - OAB:18.771/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram parcialmente frutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168975 Nr: 39689-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 136/141, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 75244 Nr: 32920-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RADIO VILA REAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REGENTES 

ARRANJADORES E MÚSICOS, ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS E 

ARRANJADORES E REGENTES, CNDE - CENTRAL NACIONAL DE DIREITOS 

DE EXECUÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 240 de 1102



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

NPJ AFIRMATIVO - OAB:5.340, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 A quantia depositada nos presentes autos é verba incontroversa, até 

porque trata-se de ação de consignação em pagamento e a parte 

autora/executada depositou o que entendia devido.

Não pode a parte executada Radio Real FM Ltda. comparecer em Juízo e 

alegar sua própria torpeza, valendo-se de comportamentos contraditórios.

O cumprimento de sentença de fls. 913 a 923 é claro em mencionar que 

foram considerados os valores consignados, o que se cobra é apenas a 

diferença da mensalidade devida pela empresa Sociedade Radio Vila Real 

Ltda., bem assim, que diferença da retribuição autoral devida pela 

empresa Radio Real FM Ltda. Será exigida nos autos da Ação de 

Cobrança pelo rito Ordinário com Pedido de Tutela Específica n. 

22950-92.2003.811.0041. (fls. 940).

Assim, Defiro o pedido de fls. 939/940 e autorizo o levantamento do 

numerário depositado nos presentes autos para conta bancária a ser 

indicada pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, Intime-se a parte executada Sociedade Radio Vila Real Ltda. e 

Radio Real FM Ltda., via advogado, para pagar a dívida constante do 

cumprimento de sentença de fls. 919/923, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez) por cento e também de honorários 

advocatícios de 10%, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

523 do CPC/15 e penhora eletrônica de bens.

Transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 300457 Nr: 13436-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES 

MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA, 

BENZAILTON AUTO DE SOUZA, NILCELENE GOMES, CRYSTOPHER 

PEREIRA DA COSTA, JOSÉ SILVA DOS SANTOS, CARLOS BRITO, 

WANDERLEI DE JESUS DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT, EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9504/MT, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11.192/MT, 

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram parcialmente frutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 352469 Nr: 22942-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DRESCH, FRANCISCO CARLOS FERRES, 

SILVANA BADOTTI FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO MIRANDA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram parcialmente frutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 444294 Nr: 19455-93.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TORRES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIAVEL FLORESTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO CAETANO DA 

SILVA - OAB:92639/MG

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 238/246, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 467856 Nr: 34534-15.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIAVEL FLORESTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TORRES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO DA SILVA - 

OAB:92639/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 323/331, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 814677 Nr: 21138-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALO DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA JOSETTI DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15.385, JOÃO GONÇALO DE MORAES FILHO - 

OAB:1484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 155/159, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830268 Nr: 35982-18.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA MINERAÇÃO LTDA., RENATO 

AUGUSTO RUY DIAS AKERLEY, JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURORA MINERAÇÃO LTDA., CNPJ: 

03335327000102 e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

FERREIRA DO NASCIMENTO, Cpf: 38425700159, Rg: 545.917, 

brasileiro(a), solteiro(a), autônomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Mato 

Grosso Ltda - TARCOM, ingressou neste juizo com a presente Ação de 

Execução de Sentença Condenatória em face de Aurora mineração Ltda. 

Declara a autora ter a Ré firmado contrato com a empresa Caramori 

Equipamentos para o Transporte Ltda, onde elegeram expressamente a 

autora da presente demanda, como foro competente para solucionar 

qualquer pendência que, por ventura surgisse do descumprimento 

contratual. Foi procurado pela empresa Caramori, em razão do denunciado 

descumprimento Contratual da Aurora, onde iniciou o procedimento 

arbitral, no qual, após processado , ressalvadas todas as garantias 

processuais legais ao feito, foi julgado totalmente procedente os pedidos 

formulados pela requerente ( Caramori) na ação, que teve seu trânsito em 

julgado em 20 de junho de 2012, e a ora Excutada (Aurora) dela tomado 

ciencia em 14 de de junho de 2012. A executada, parte requerida daquele 

procedimento, não cumpriu com sua responsabilidade, mesmo tendo o 

exequente, no intento de solucionar a inadimplência, contatado-a diversas 

vezes. Declara a exequente não restar outra alterna tiva, senão a 

interposição da presente demanda executiva, para compelir a executada a 

pagar o título judicial cujo valor nos tremos da r. sentença perfaz o 

montante de R$ 19.242,75 (dezenove mil duzentos e quarenta e dois reais 

e setenta e cinco centavos).

Despacho/Decisão: Expeça-se edital de citação para os executados 

Aurora Mineração Ltda e José Ferreira do Nascimento, com prazo de 30 

(trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no 

art. 257 do CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, 

certificando-se nos autos.Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o 

defensor público oficiante nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Ruiz Salvador, 

digitei.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2017

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 835607 Nr: 40719-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. CARNEIRO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIAN DAVIS DE SANTA 

ROSA - OAB:6998

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 941690 Nr: 55575-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO MARTINS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Defiro o pedido de penhora eletronica de bens, o qual restou frutífero, 

conforme extratos em anexo.

Intim-se a parte executada para manifestação, no prazo de 15 

(quinze)dias.

Outrossim, intime-se a parte exequente para que apresente os dados 

bancários para fins de expedição de alvará de levantamento, em igual 

prazo.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1015795 Nr: 30033-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA PORTO TASSINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A, 

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, GRAMARCA VARZEA GRANDE, NICOLA 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDIS TZORTZIS JUNIOR - 

OAB:63256/RS, EDUARDO DOS SANTOS GOMES - OAB:42763, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - 

OAB:, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Homologo a desistência da oitiva dos depoimentos pessoais da autora e 

dos prepostos das requeridas.

Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Ante a não manifestação da parte autora acerca da proposta de 

fls.305/307 e haja vista concordância da Requerida General Motors do 

Brasil (fls.311), intime-se esta ultima proceder com o depósito de metade 

dos honorários periciais apresentados as fls.305/307, os quais homologo 

neste ato.

Efetuado o depósito, no prazo de 15 dias, intime-se o perito para que dê 

inicio aos trabalhos designando dia, hora e local e a seguir, intime-se as 

partes.

Atente-se ao fato de que a requerida General Motors do Brasil já 

apresentou quesitos às fls.298/299.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018754 Nr: 31278-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Defiro o pedido formulado pela parte autora, e concedo o prazo de 15 

dias para que a parte autora proceda com a juntada de substabelecimento, 

bem como para que proceda com a juntada dos documentos dos outros 

sucessores.

Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados pela parte 
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autora e pela requeridas neste ato.

Defiro o pedido formulado pela parte requerida, assim concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que as requeridas manifestem-se acerca do pedido 

de habilitação dos herdeiros da parte autora. Defiro também o pedido de 

fls.36/37, assim, expeça-se ofício ao INSS a fim de que informe a relação 

de dependentes dos falecidos Augusto Peixoto da Silva e Alexandrina 

Lopes da Silva.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051683 Nr: 47264-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEINER DOUGLAS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGENES DAMIAN GUIRADO 

PRATES - OAB:12.434-MT, MARCOS VINICIOS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099/B

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de março de 

2018, às 16h00, para a colheita de depoimento pessoal da parte autora, 

bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada 

parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1064047 Nr: 52730-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCENCIA ROSENDA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Expeça-se alvará do valor de R$ 13.088,95 (treze mil e oitenta e oito reais 

e noventa e cinco centavos)em favor da parte autora, observando-se os 

dados bancários indicado à fl. 137/verso.

Após, arquive-se com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069326 Nr: 55132-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de março de 

2018, às 15h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076652 Nr: 58365-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LIMA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o avaliação 

médica/laudo pericial de fls. 100/106, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1155570 Nr: 34139-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANADESOM RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o avaliação 

médica/laudo pericial de fls. 80, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 10136 Nr: 13177-62.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE OLIVEIRA F. CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6.771, MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO - 

OAB:5755/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 73, o qual restou infrutífero, consoante extratos em 

anexo.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo ainda juntar o demonstrativo atualizado 

do débito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 6681-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 
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CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 Ante o silêncio da parte executada (fls. 373) e a concordância da parte 

exequente (fls. 372), HOMOLOGO o cálculo de fls. 368/368/verso.

Intime-se derradeiramente o executado para pagamento, no prazo de 15 

(quinze)dias.

Decorrido o prazo, expeça-se carta precatória com a finalidade de 

expropriação dos bens imóveis penhorados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 138421 Nr: 22950-92.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO VILA REAL FM LTDA / GAZETA FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Intime-se a parte executada, via advogado, para pagar a dívida no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez) por cento e também 

de honorários advocatícios de 10%, sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 523 do CPC/15 e penhora eletrônica de bens.

Transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318601 Nr: 21214-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Compromisso Arbitral->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTI FASHION WEAR, JACINTA DE 

ANDRADE SANTI, REZIEL SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram infrutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 361184 Nr: 31221-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO JORNAL DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram infrutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, nos termos do art. 782 do CPC/15 inclua-se o nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 434862 Nr: 13765-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAISE FINAZZI VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754301 Nr: 6272-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM KAMEL ABOURAHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 Defiro o pedido de penhora eletronica de bens, a qual restou frutífera, 

conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte executada Emanuel Pinheiro para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se a parte exequente para que apresente os dados bancários para 

fins de expediçao de alvará para levantamento de valores.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 782482 Nr: 36127-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram parcialmente frutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788337 Nr: 42294-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 244 de 1102



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MITSUE KASHIWAGI, TAKUSHI KASHIWAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA DE SOUZA PEPILIASCO, ALDOIR 

COLOMBO, LAURO PEPILIASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram parcialmente frutíferos, sendo inserida a 

restrição de circulação.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 792294 Nr: 46389-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZURE FERREIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO CLODOMIRO DE OLIVEIRA LEITE 

GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram infrutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

De outro giro, proceda-se à penhora no rosto dos autos de código n. 

775278, número 28524-81.2012.811.0041, em trâmite perante o Juizo da 5 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, do crédito existente em nome do 

executado até o montante da presente execução.

Oficie-se ainda à Central de Precatórios do E. TJMT solicitando 

informações acerca do pagamento da requisição de pequeno valor 

constante do oficio n. 298/2014, extraido do feito n. 

14325-20.2013.811.0041, 3 Vara Especializada da Fazenda Publica de 

Cuiabá-MT. Caso não tenha havido pagamento ainda, fica o numerário 

penhorado e vinculado ao presente feito.

Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794966 Nr: 1292-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHIEM, LBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 278/331, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 843930 Nr: 47802-34.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES POZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859-SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 68/75, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 955541 Nr: 2857-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de março de 

2018, às 15h00, para a colheita de depoimento pessoal da parte autora, 

bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada 

parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021872 Nr: 32861-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGNHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INES MURGEL - 

OAB:64.029/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCO ZANNINE - 

OAB:24.294/GO

 Ante o Exposto, acolho a exceção de pré-executividade de fls. 97/123 e 

JULGO EXTINTO o feito nos termos do art. 485, IV c/c art. 924, I do 

CPC/15.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais, a teor do 

art. 85, §1 e 2 do CPC/15, fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa.Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento 

de sentença, arquive-se.P.R.I.Cumpra-se.Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024112 Nr: 33934-18.2015.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBERSON FERREIRA MENDES - 

OAB:17.884, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram parcialmente frutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1026594 Nr: 35103-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANE ARAÚJO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBERSON FERREIRA MENDES - 

OAB:17.884, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Mútua Caixa de Assistência 

do Profissionais do Crea move em desfavor de Raiane Araújo Sanches.

As partes entabularam acordo (fls.77/79), pugnando por sua 

homologação, bem como pela suspensão do processo até a data 

assinalada para o cumprimento integral do mesmo.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes de fls. 

77/79, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, ficando os autos 

suspensos.

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015.

Ante a desistência do prazo recursal, os autos deverão permanecer no 

arquivo até o cumprimento integral do acordo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1028331 Nr: 35971-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DA SILVA FRIOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERÔNICA BENEDITA AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4498/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 

2018, às 15h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1052974 Nr: 47859-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UZIAS PACHECO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contratos 

nº. 12457014 (R$ 201,56), que causou a negativação do nome da parte 

reclamante, cf. fls. 17; b) e CONDENAR a parte reclamada ao pagamento 

da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ).Torno definitiva a liminar concedida às fls. 

18/18-verso.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067350 Nr: 54218-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA NEVES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de março de 

2018, às 16h00 para a colheita de depoimento pessoal da parte autora, 

bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada 

parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1078136 Nr: 316-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI RODRIGUES DE QUEIROZ, MARIA CILENE 

RODRIGUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON 

HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 

2018, às 14h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1080599 Nr: 1815-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDCR, TATIANE CRISTINA SABINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK EMBALAGENS LTDA, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ F. NASCIMENTO 

MARTINS - OAB:20.080-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO E DOU FÉ que os presentes autos encontram-se em carga, 

fora desta Secretaria, pelo prazo superior ao permissivo legal, assim, nos 

termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO 

MARTINS, OAB/MT nº 20080/O, para que no prazo improrrogável de 24 

(vinte e quatro) horas, devolva os autos a este cartório sob pena de 

serem riscados o que neles houver escrito e serem desentranhadas as 

alegações e documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e 

apreensão, artigo 195, do CPC; 2. Se intimado(a) não devolver dentro de 

24 horas, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em multa, 

correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do Juizo, art. 

196, CPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrita no item 2, será expedido 

mandado de busca e apreensão e comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa, artigo 196, parágrafo único.; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1080973 Nr: 2011-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contratos 

nº. 185536610 (R$ 574,73), que causou a negativação do nome da parte 

reclamante, cf. fls. 22; b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ); c) e CONDENAR a parte ré ao pagamento de 07 

(sete) dias-multa, por descumprimento da medida judicial no prazo 

assinalado.Torno definitiva a liminar concedida às fls. 24/25.Condeno a ré 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado 

a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1086495 Nr: 4522-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2018, às 14h00 para a colheita de depoimento pessoal da parte autora, 

bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada 

parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1093741 Nr: 7837-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA 

NEZI - OAB:20946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 16h00,para a colheita de depoimento pessoal da parte autora, 

bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada 

parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094840 Nr: 8322-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGABLOCOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA, 

ESPER HADDAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MANOEL GUEDES - 

OAB:7089/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MARTINHO 

AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de março de 

2018, às 14h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109462 Nr: 14470-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 247 de 1102



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL, SAMUEL 

DA CRUZ DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OABMT 15420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578-B

 Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão monitória ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE 

CHAPADA IMPERIAL em face de MHAYANNE ESCOBAR BUENO 

BELTRÃO.Condeno o autor/embargado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §§1 e 2º, do CPC/2015. Transitada em 

julgado a sentença e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109513 Nr: 14487-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLAR BR COCA COLA COMPANHIA 

MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARBOSA SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWM DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406

 Vistos em correição.

Considerando a informação constante à fls.28, retifique-se o polo passivo 

da lide para fazer constar o nome CMR- COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES.

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

março de 2018, às 14h00, para a colheita de depoimentos pessoais das 

partes, bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para 

cada parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Outrossim, consigne-se a parte autora que deverá trazer na Audiência de 

Instrução e Julgamento acima designada, as unidades de refrigerantes 

irregulares.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1112830 Nr: 15867-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSA, ELIANA HERMINIO DA SILVA ATAIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38.266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - 

OAB:OAB/PR 48.203

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 

2018, às 15h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137068 Nr: 26092-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA CECILIA 

HENRIQUE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, 

WILLIAN VEIGA - OAB:20.725-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos de 

terceiro para determinar o levantamento da penhora realizada sobre o 

imóvel de matrícula nº. 85.424, do 2º CRI de Cuiabá-MT, em nome de 

MARCOS ROBERTO CALIANI e JANAÍNA NARA PIRES CALIANI.Expeça-se 

ofício para ao 2º CRI de Cuiabá - MT para que proceda ao levantamento da 

penhora sobre o imóvel de matrícula nº. 85424.163.Condeno a parte 

embargada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do advogado da embargante, fixado em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, segundo as diretrizes do 

art. 85, §2º, do CPC.Traslade-se cópia da presente sentença para o feito 

executivo.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1141209 Nr: 27923-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 91/100, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1161706 Nr: 36641-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TAPAJÓS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de março de 

2018, às 15h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1169227 Nr: 39804-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o avaliação 

médica/laudo pericial de fls. 111, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 419652 Nr: 5867-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AGNALDO DE OLIVEIRA PRADO, 

ALBERTO LOBO OLIVEIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACY GALHARDE KAZIKAWA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA VIÉGAS DE MORAES - 

OAB:9048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 463491 Nr: 31760-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FULVIA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACHIM KLAUS SCHRODER, INÊS HELM 

SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FULVIA SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:6954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Rogatória 

expedida, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742109 Nr: 38971-65.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO STEVANOVICH, CELSO ALBERTO 

STEVANOVICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOAMI - COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - MT, TRANSPORTADORA 

CHAO BRASILEIRO LTDA, OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, RICARDO MOREIRA AGUIAR - OAB:12.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, FERNANDO D AMICO MADI - OAB:14322-MT, NILSON 

JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT, Virginia Santos Pereira Guimarães - OAB:976.606

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem acerca da 

petição do perito de fls. 323/326, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769012 Nr: 21953-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINIO LUCAS RODRIGUES, EULIDES LUCAS 

MACHADO, GABRIEL JONAS MARTINIANO DE ARAUJO, HIROSHI 

OKAWA, ISAAC CAPATO, IMARA PIZZATO QUADROS, JOAO RAIMUNDO 

NASCHENVENG PINHEIRO, IRMA MAIER BRUSTOLIN, JAIR BOCALAO, 

JOSÉ CARLOS PEREIRA, IARA PIZZATO QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Defiro o pedido de fls. 208 e procedo ao bloqueio Bacenjud de bens, o 

qual restou frutífero, conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804896 Nr: 11360-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 839706 Nr: 44182-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PACHECO VITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO EULALIO FERNANDES 

- OAB:29722

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1086226 Nr: 4395-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLINDA PEREIRA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT
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 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2018, às 15h00 para a colheita de depoimento pessoal da parte autora, 

bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada 

parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1136038 Nr: 25588-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCONTINENTAL AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA ME, EDUARDO DOS SANTOS CRUZ, ANDRESSA SANTOS 

DE BRITO E FARIA, CARLINA DOS SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15.990/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 16/03/2018, às 08:30 horas, 

que realizar-se-á pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936856 Nr: 53034-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO EDUARDO WASILEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SORAIA WASILEWSKI 

ORMOND - OAB:17496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Este processo de execução aguarda providencia da parte exequente que 

apesar de intimada via DJE, por seu procurador, quedou-se inerte, visto 

que não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão lavrada nos 

autos.

Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do andamento deste feito, 

arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III 

do Código de Processo Civil, ou até que a parte Credora localize bens em 

nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 952120 Nr: 1011-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE VIOTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO MILITAR MARECHAL DUTRA - MSMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827602 Nr: 33466-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOAQUIM RAMALHO DOS SANTOS, ADAIR 

BENEDITA RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOALIDES MARIA DE SÁ CORREA, BENILDES 

AURELIANO FIRMO, MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO, MARIA 

REGINA VIEIRA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FABIANO MEIRA - 

OAB:0634/MT, JOAQUIM RAMALHO DOS SANTOS - OAB:2651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Código n. 827602

Nos termos do art. 1 do Provimento n. 09/2017 – CGJ determino que a 

parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, instrua o presente feito com 

os seguintes documentos:

a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato 

Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver);

d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com a Norma Tecnica de georrefenciamento vigente ou a que lhe 

substituir;

e) Midia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato 

.dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), 

memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos 

(em formato .ODS);

f) ART/CREA;

Os documentos deverão ser apresentados em 04 (quatro) vias, sendo 

uma para instruir a presente ação e as demais para remessa às 

procuradorias públicas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 851388 Nr: 54346-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNL PCS S/A, 14 BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE LOURDES VANNI LAGE 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 9.767, NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos em correição.

Este processo de execução aguarda providencia da parte exequente que 

apesar de intimada via DJE, por seu procurador, quedou-se inerte, visto 

que não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão lavrada nos 

autos.

Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do andamento deste feito, 

arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III 

do Código de Processo Civil, ou até que a parte Credora localize bens em 

nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 924487 Nr: 46150-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO TENUTA FILHO, SUELI ORRIGO TENUTA, 

ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA, ANA CAROLINA TENUTA 

DE FONSECA, ROSALIA DE FATIMA TENUTA, REGINA CELIA TENUTA 

ALVES CORREA, ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VILELA DA FONSECA, JORGE LUIZ DE 

AMORIM SILVA, ROBERTA DYURI HAMASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 

OAB:7596-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583/MT, JULIO DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT, Zilbo Bertoli Junior - OAB:11320

 )Posto isto, acolho parcialmente a impugnação à penhora de fls. 453/454 

e procedo à penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do valor 

bloqueado de R$ 19.966,20 (dezenove mil novecentos e sessenta e seis 

reais e vinte centavos), encontrando-se a quantia de R$ 5.989,86 (cinco 

mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), 

determinando a sua vinculação ao processo, consoante regra estatuída 

no art. 854, §5º, do CPC/2015.Com relação à diferença de R$ 13.976,34 

(treze mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) 

deverá se liberada em favor da executada ROBERTA DYURI 

HAMASATO.Intimem-se as partes para que informem dados bancários 

para expedição de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o 

prazo recursal, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

determinado acima.Por outro lado, defiro o pedido da penhora dos imóveis 

indicados às fls. 468/469.Expeça-se termo de penhora dos imóveis, 

cabendo à parte exequente providenciar a respectiva averbação no ofício 

imobiliário, nos termos do art. 844, do Código de Processo Civil,Por fim, 

intime-se o executado, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, 

acerca da penhora realizada, ficando por este ato constituído depositário 

do bem.Após, à avaliação.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925745 Nr: 46976-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO TEIXEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré, 

e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, bem como ao pagamento das custas processuais.Contudo, face 

ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Intime-seCumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1034229 Nr: 38733-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS ELMO PINHEIRO FILHO, ANNE KATHERINE 

BRAGA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Não obstante os argumentos da parte autora infere-se que a decisão que 

deferiu o pedido de transferência do imóvel restou reformada por meio do 

RAI n.º. 1006245-37.2017.8.11.0000 (fls. 236/242).

Assim, não há falar em novo deferimento para que os requeridos 

transfiram o imóvel para o nome dos autores, sob pena de subversão da 

ordem exarada no agravo de instrumento.

Demais disso, eventual negócio feito pelo autor com terceiros trata-se de 

fato estranho ao processo, não havendo qualquer pertinência ao que está 

sendo discutido.

 Posto isso, indefiro o pedido de fls. 243/verso.

No mais, considerando que a parte ré desitiu da realização da perícia, 

operou-se a preclusão lógica.

Assim, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749522 Nr: 905-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL ELIAS DE REZENDE, CÁTIA LUCIA COSTA DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para que se 

pronuncie a respeito da manifestação da requerida de fls. 367/378 e 

também para informar se tem interesse na realização de uma audiência de 

conciliação.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768477 Nr: 21372-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELOI SCHERER DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO AUGUSTO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coordenador(a) do Núcleo 

de Práticas Jurídicas do Univag - OAB:

 O requerido foi citado por edital, deixando transcorrer o prazo in albis, 

razão pela qual foi nomeado curador especial à fl. 145.

Às fls. 147/149, consta petição da viúva do requerido, Sra. Iracema Fátima 

Nepomuceno de Siqueira, informando que o requerido veio a óbito em 

08/11/1990, sendo que era de conhecimento da autora, a qual tenta induzir 

o Juízo a erro. Sustenta ainda que, na verdade o imóvel foi alugado e não 

vendido para a autora. Ao final, requestou pela substituição do polo 

passivo, abertura de prazo para contestação, nulidade da citação por 

edital, desnecessidade de curador especial e habilitação do patrono 

constituído.

Instada a se manifestar, a autora alegou a intempestividade da petição por 

ter decorrido o prazo de resposta da citação por edital, bem como que a 

peticionante não comprovou a condição de representante legal do 

falecido, requestando, assim, pelo desentranhamento da peça.

 Pois bem.

Primeiramente não há falar em nulidade da citação por edital, uma vez que 

até então não se tinha conhecimento do óbito do requerido, portanto, 

sendo o ato regular e eficaz.

Quanto à intempestividade suscitada pela autora, melhor sorte não lhe 

assiste, visto que por ser o réu revel, o representante irá se habilitar no 

processo no estado em que se encontra. Demais disso, sequer tinha 

iniciado o prazo para o curador especial manifestar.

Por fim, é sabido que, no caso de óbito da parte, deve ser substituída por 

seu respectivo espólio, representado pelo inventariante ou, já tendo 

ocorrido à partilha, deve ser substituído pelos seus herdeiros/sucessores.
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Assim, intime-se a Sra. Iracema Fátima Nepomuceno de Siqueira, na 

pessoa do seu advogado, para regularizar o polo passivo da presente 

demanda, para posterior prosseguimento do feito, nos termos do artigo 

313, I, do NCPC.

Após, voltem-me os autos para análise do pedido de habilitação e de 

reabertura do prazo para apresentar contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836993 Nr: 41897-48.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - 

OAB:17.623/MT

 Ante o exposto:a)DEFIRO a produção das provas documental, 

testemunhal e depoimento pessoal da parte autora e representantes da 

parte ré, sob pena de confissão;b)Determino a distribuição do ônus da 

prova, conforme alhures mencionado;c)Oportunizo as partes apresentar 

em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de 

fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais;d)Designo audiência de instrução para o dia 22 de março de 

2018 às 15h, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 

(quinze) dias da intimação desta decisão;e)Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015;Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933275 Nr: 51067-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOINA DOS REIS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEMOS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949923 Nr: 60315-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO CARMINDO DA CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, CRISTINA YUMI ALVES KUSAI 

PUPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J V PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME, 

IRENE BATISTA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para se manifestar acerca da 

petição de fls. 152, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021137 Nr: 32495-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.854

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para que se manifeste sobre a petição de fls. 

55/56, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1043010 Nr: 43011-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MUNIZ AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, NOVA CASA BAHIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 Ante o exposto: a)DEFIRO a produção de prova pericial e colheita do 

depoimento pessoal da parte autora;b)Em face da perícia requerida, 

nomeio para realização da perícia, independentemente de compromisso, a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. 

Rubens de Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office 

Tower - Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636. 

Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos; após, intime-se o perito 

nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) 

dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo 

de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes 

somente depois que o perito juntar sua proposta de honorários. Caso o 

perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos 

conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de honorários, 

venham-me conclusos após o prazo concedido às partes.c)Considerando 

que a perícia foi solicitada pelo Banco Bradesco S/A, este deve suportar o 

ônus, nos termos do art. 95, do NCPC.d)Somente designarei audiência 

após a realização da perícia.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de 

janeiro de 2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096369 Nr: 9001-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712443 Nr: 5430-41.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 252 de 1102



 PARTE AUTORA: THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA, C. L. X, THAIZ 

HELENA LEÃO CARRANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, ROZENO B. SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368/MT, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6551-A, 

JANAÍNA GOMES DA SILVA - OAB:OAB/MT 10.384-B, LÍVIA COMAR 

DA SILVA - OAB:7650-B/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Aguarde-se o decurso de prazo da decisão de fls. 1170.

Após, concluso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 725206 Nr: 20920-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO HENRIQUE DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 237, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753282 Nr: 5169-42.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANI CRISTINA DE MORAIS GROTA, KGDA, LUCIANI 

CRISTINA DE MORAIS GROTA, MDDAJ, MYLENNA BARBARA DA CRUZ 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:10446/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 194.

Oficie-se na forma requerida, consignando o prazo de resposta de 30 

(trinta) dias.

Outrossim, tendo em vista a existência de interesse de menores, dê-se 

vistas ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769182 Nr: 22130-58.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSÔNIA APARECIDA FONSECA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Ante todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos exordiais, com 

fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC.Condeno a autora ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º e 6º do CPC, ao 

que suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a 

impossibilidade da requerente em adimpli-las, nos termos do artigo 98, §3º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805639 Nr: 12106-34.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMD EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNH LATIN AMÉRICA LTDA, COTRIL 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA GOMES TOLEDO - 

OAB:OAB/GO 31.385, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELLO - 

OAB:144.880/SP, RODRIGO FERREIRA MAIA - OAB:26.193 OAB/GO

 Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 09 de janeiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807102 Nr: 13574-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA, RAFAELA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA, para 

devolução dos autos nº 13574-33.2013.811.0041, Protocolo 807102, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 817204 Nr: 23642-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINO CARMO DA SILVA, ROBERTA MARGARIDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTELMO ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026/MT

 Certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para atendimento da 

decisão de fls. 81/83.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 835012 Nr: 40229-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOYLTON SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:17.265/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à execução para 
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reconhecer a quitação parcial da obrigação e JULGO EXTINTA a Ação de 

Execução de Título Extrajudicial. E, diante da ausência de dilação 

probatória e pela pouca complexidade envolvendo o julgamento dos 

presentes embargos, condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da 

embargante, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Traslade-se cópia da 

presente sentença para o feito executivo.Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 09 de janeiro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 847611 Nr: 51101-19.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - OAB:20298-A, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 O trâmite deste processo deve ser sobrestado, em face à decisão 

publicada no Recurso Especial n° 1.614.721/DF e Recurso Especial n° 

1.631.648/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, em curso no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, a qual determinou o sobrestamento dos 

processos em todo o país, versando sobre a possibilidade de inversão, 

em desfavor da construtora, de cláusula penal estipulada exclusivamente 

contra o comprador, nos casos de atraso na entrega de imóvel em 

construção.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito até o 

julgamento do Resp. n° 1.614.721/DF, conjuntamente com o REsp n. 

1.631.648/RS.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

Arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861176 Nr: 2668-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTIANE MELCHIOR, JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED SÃO PAULO - COOPERTIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - NPJ - OAB:7216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JEBER JUABRE JUNIOR - OAB:122143, JOAO PAULO JUNQUEIRA E 

SILVA - OAB:136837, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:3418-A/MT, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - 

OAB:21650-SP, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT

 Ante o exposto determino o seguinte:1)Proceda-se à inclusão da Unimed 

São Paulo – Cooperativa de Trabalho Medico no pólo passivo da lide, 

retificando-se a autuação e registro do feito;2)A seguir, proceda-se à 

secretaria do Juízo à nova publicação da decisão de fls. 1722/1724 (válida 

apenas no que não contrariar o Agravo de instrumento de n. 

105094/2014), reabrindo-se o prazo para que a requerida Unimed São 

Paulo – Cooperativa de Trabalho Medico oferte o recurso cabível, 

querendo, bem como apresente quesitos e indique assistente técnico para 

a realização da prova pericial;3)Recebo os agravos retidos de fls. 

1733/1744 e 1745/1749 e determino a intimação das partes agravadas 

para ofertarem contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, renovando-se a 

conclusão para o exercício do Juízo de retratação. Friso que mesmo com 

a extinção do agravo retido com o CPC/15, as partes possuem o direito 

processual adquirido ao seu processamento e julgamento, segundo as 

regras do CPC873, uma vez que a decisão vergastada foi prolatada na 

vigência do código revogado;4)Determino ainda que a secretaria do Juízo 

dê fiel e integral cumprimento a decisão de fls. 1722/1724, em especial a 

expedição de ofício para a ANS e intimação do Perito para apresentação 

de proposta de honorários;5)Em face do princípio da cooperação (art. 6º 

CPC/15) determino que o representante da parte autora Mara Cristiane 

Melchior informe ao Juízo qual o atual quadro de saúde da mesma;6)Ao 

final, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898197 Nr: 28472-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIVA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, KAME 

SISTEMAS DE INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RIBEIRO NUNES 

DOMINGUES - OAB:14.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575, PAULO CÉSAR PEREZ - OAB:97701

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

332 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009589 Nr: 27384-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNES MARIA LAVRATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:17.850, JANETE GUILHERMETTI BARTH BARUA - OAB:9208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias, justificando sua necessidade ou se 

optam pelo julgamento do processo no estado em que se encontra.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120933 Nr: 19190-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ARGUELHO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDION SISTEMAS ACUSTICOS LTDA ME, 

PATRICIA APARECIDA CAMARÃO CUNHA, DENILSON TEIXEIRA DA SILVA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A impenhorabilidade do salário vem prevista no art. 833 e somente é 

excepcionada na hipótese de pagamento de prestação alimentícia e nas 

importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não é o 

presente caso. (...) Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 192/193. Intime-se a 

parte autora para que apresente bens do devedor passíveis de penhora, e 

o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1123550 Nr: 20267-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALICE CUNHA DE ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

PREMIER AUTOMOVEIS LTDA ME, FABIO COSTA BOSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4.614 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME BSRRETO MOTA - 

OAB:40.579, HUGO ANTONIO DA SILVA - OAB:30560, HUGO 

MENDANHA - OAB:22.692, ISABELLA RODRIGUES NASCIMENTO - 

OAB:43.740, KARENN LORRANY DE LIMA CRUZ - OAB:39994, MATEUS 

FERREIRA MARTINS - OAB:47605, PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR - 

OAB:26.608 OAB/GO

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128441 Nr: 22371-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE SOUZA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128484 Nr: 22384-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIFS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, 

IVO DELOJO MORAES, FÁTIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, GREEN 

STAR PEÇAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEU JOSE DA SILVA - 

OAB:17283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO BERGAMASCHI 

BRESCIANI - OAB:72.240/RS, FELIPE QUINTANA DA ROSA - OAB:56220, 

JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236.655/SP

 Recebo os embargos de declaração de fls. 250/251 ante a sua 

tempestividade.

Realmente a decisão vergastada possui evidente erro material, uma vez 

que levou em consideração a juntada do AR na data de 15 de agosto de 

2016, quando o correto seria a juntada do mandado de citação da 

correquerida Green Star Peças e Veículos, ocorrido na data de 16 de 

setembro de 2016.

Considerando que os litisconsortes com procuradores diferentes possuem 

prazo em dobro e contados da juntada do último mandado ou AR de 

citação, não há que se falar em intempestividade da peça de defesa.

Assim, conheço dos embargos de declaração e os PROVEJO para 

declarar a tempestividade da peça contestatória da requerida 

Mercedez-Benz do Brasil Ltda, ficando sem efeito a decisão de fls. 

244/245/verso, tão-somente, na parte que decretou a revelia da 

embargante.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão vergastada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 314087 Nr: 19144-10.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTAL D´AMÉRICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO BODNAR - 

OAB:3.526/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 334/341, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 345147 Nr: 15809-46.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SHIRLEI OLIVEIRA BUOGO, ADRIANA 

BUOGO ESTEVES, FABIANA BUOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO ao pagamento do importe de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), a título de danos morais, a ser dividido entre as autoras TEREZINHA 

SHIRLEI OLIVEIRA BUOGO, ADRIANA BUOGO ESTEVES e FABIANA 

BUOGO, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso – negativa de cobertura (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ).Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Com 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 394088 Nr: 29549-37.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE ARRUDA, DAVILSON DE ARRUDA, IONE 

DE ALMEIDA ARRUDA, JOÃO MENDES DA COSTA, MARIANA SOARES 

LESCO DA SILVA, PATRICIA DE ARRUDA VIEBRANTZ, MARLENE 

NASCIMENTO LOPEZ, ORCINA ELIZABETH MONTEIRO ROCHA, OVIDIO 

MARTINS DE CARVALHO, PETRONILIA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:6697, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, 

VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 Intime-se o perito para que preste os esclarecimentos apontados às fls. 

1.036/1040, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 442856 Nr: 18728-37.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Às fls. 585 foi determinado que a parte autora atendesse ao 

pronunciamento do perito, mas quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 

587.

Sendo assim, DESIGNO A COLETA DO PADRÃO GRÁFICO da parte autora 

João Ferreira Lima para o dia 14 de março de 2018 às 15 horas, sendo 

que o mesmo deverá apresentar cópia colorida e autenticada dos 

documentos (carteira de Identidade – RG, Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS, título de eleitor, Passaporte), bem como indicar 

ao Juízo em quais instituições bancárias e cartórios de registro possui 

cartão de assinatura.

Desde já advirto a parte autora de que é seu o ônus de comprovar a 

inexistência da relação jurídica e que o não comparecimento acarretará a 

presunção de autoria da assinatura lançada como fiador nos contratos 

firmados entre a empresa Silva & Primo Distribuidora Ltda e o Banco 

requerido.

O não comparecimento acarretará ainda a imediata revogação da liminar 

concedida às fls. 41/43, retornando os efeitos da negativação.

Advirto a parte autora que a mesma deverá comportar-se de acordo com 

a boa-fé processual (art. 5º CPC/15) e cooperar para a obtenção em 

tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º CPC/15).

Intime-se também o perito para comparecimento ao ato para coleta do 

material grafotécnico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764896 Nr: 17562-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MIRANDA - 

OAB:9779-MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALEXANDRE ALVES - 

OAB:14.697/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Ante o exposto,1)Declaro preclusa a produção da prova testemunhal 

consistente na oitiva da testemunha Ezequias Francisco Duarte e em 

consequência, INDEFIRO o pedido de fls. 1137;2)Declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista às partes para 

apresentação de memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias, primeiro o 

autor, depois o réu, de forma sucessiva, mediante intimação e assegurada 

vista dos autos;3)Após, conclusos para sentença;4)Cumpra-se com 

urgência, uma vez que o feito encontra-se relacionado na Meta 02 do 

CNJ.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018.Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767449 Nr: 20276-29.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:15085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Afonso Mendes 

Fonseca Filho - OAB:106596, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - 

OAB:8406 OAB/BA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

Sergio Roberto de Oliveira - OAB:75.728

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial para CONDENAR SOLIDARIAMENTE a parte ré COMPANHIA 

MARANHENSE DE REFRIGERANTES e a denunciada SEGURADORA TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, até o limite contratado, ao pagamento 

de danos morais equivalentes a R$110.000,00 (cento e dez mil reais), 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso em 18/07/2011 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ).Condeno ainda a parte ré COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES ao pagamento dos danos morais que ultrapassam o 

contrato firmado entre ela e a denunciada, equivalentes a R$97.000,00 

(noventa e sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso em 18/07/2011 (Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ).Considerando que a parte decaiu 

minimamente em seu pedido, condeno a parte requerida Companhia 

Maranhense de Refrigerantes, tão somente, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786031 Nr: 39915-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SOARES PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, J. 

ROCHA IMOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12546

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 318/322, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796505 Nr: 2853-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY NEIVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, PEDRO THAUMATURGO SORIANO 

DE MELLO FILHO - OAB:14.665/PA, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19415/MT

 Em manifestação de fls. 111/118, verifico que a parte requerida pugnou 

pela conexão dos presentes autos ao processo n ° 

46048-57.2013.811.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da 

comarca de Cuiabá – MT, contudo, verifico que tal processo encontra-se 

extinto e arquivado, razão pela qual a análise de tal pleito restou 

prejudicada.

Assim, intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 820329 Nr: 26572-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONISETTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECSONIC COMERCIO LTDA, SINOTRUK 

AGUIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Giovani Nichele - 

OAB:7705

 Tendo em vista que houve um equívoco no envio da correspondência de 

fl. 270, intime-se pessoalmente o réu ELECSONIC COMÉRCIO LTDA, 

empresa localizada à Rua 22 de Março, n° 344, bairro Área Industrial São 

Paulo do Araçatuba, em Campina Grande do Sul/PR, CEP 83430-973, para 
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que no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado nos autos, tendo 

em vista a renúncia do mandato de fls. 265/267.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos os autos para o saneamento do 

feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833589 Nr: 38984-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA REGINA DE SOUZA FOLEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY ISAC DA SILVA VALGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O réu Andrey Isac da Silva Valga foi devidamente citado por hora certa 

(fls. 43/44), porém não apresentou contestação. Dessa feita, decreto-lhe 

a revelia.

Deste modo, a fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, 

nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio-lhe curador na pessoa do 

Defensor Público atuante nesta Vara, que deverá ser intimado e terá vista 

dos autos para apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 834434 Nr: 39780-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIELLI MARIA CLARA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, MEIRE CORREIA DE 

SANTANA DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, VANESSA DA SILVA 

ALVES - OAB:19.155 MT

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a 

título de danos materiais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do 

desembolso.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  à s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 842105 Nr: 46233-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA, GADS, SUNAMITA 

FARIA LARA DA SILVA, LUZIA INES DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a resposta de 

ofício de fls. 183/188, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 845684 Nr: 49345-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPO GRANDE - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIO CHIESA - 

OAB:5660/MS

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 188/202, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 847377 Nr: 50890-80.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERREIRA MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 251/278 no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849114 Nr: 52368-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL GARCIA BERNARDES FILHO, SILVANA MIRANDA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5.925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:MT 18673-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 198/223, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853761 Nr: 56390-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILA KARINY LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELE PROENÇA LARRÉA 

- OAB:18.722/MT, FÁBIO RIVELLI - OAB:19.023-A, GISELLE PAULO 

SÉRVIO DA SILVA - OAB:308.505/SP, HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 Ante todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos exordiais, com 
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fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC.Condeno a autora ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00, com 

espeque no que estabelece o art. 85, § 2º e 6º do CPC.II – DA 

RECONVENÇÃODiante do exposto, com fulcro no art. 847, inciso I do CPC, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos da reconvinte GOLDFARB PDG 

3 INCORPORAÇÕES LTDA para condenar a reconvinda JAILA KARINY 

LOPES DA SILVA ao pagamento do saldo devedor apresentado no extrato 

de fls. 210, executando-se as parcelas referentes ao “ C.M Repasse na 

Planta” e “ Inadimplência Repasse na Planta”. Face à sucumbência 

recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 20% 

( vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá 

pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais 

respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).Determino ainda, a intimação da 

reconvinte para que efetue o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, no prazo de 10 ( dez) dias da intimação desta sentença, sob 

pena de torná-la sem efeito, ocasionado o cancelamento da distribuição. 

Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901143 Nr: 30698-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA SILVA ÂNGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:MT 17.538-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 131/132, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917634 Nr: 41827-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE CLÁUDIA DA SILVA LEITE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 09 de janeiro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922770 Nr: 45107-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFRAIN BARCELOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 Vistos em correição.

Em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão de fls.368 pelos 

próprios fundamentos.

 Ademais, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923099 Nr: 45288-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINO CARMO DA SILVA, ROBERTA MARGARIDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTELMO ZILIO, CESAR ROBERTO ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATOS - 

OAB:8.427/MT, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8.427/MT, ROSANE 

COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Negócio Jurídico 

por Vício de Consentimento c.c Antecipação de Tutela ajuizada por 

VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA em 

face de ANTELMO ZILIO e CESAR ROBERTO ZILIO.

Verifico que a parte autora apesar de devidamente intimada para recolher 

as custas processuais, deixou transcorrer o prazo in albis, consoante 

certidão de fls. 563.

Nesse contexto, preleciona o artigo 290 do Código de Processo Civil que 

em caso de não ser cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida.

Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 290, do Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

estatuto processual.

Fica desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua restituição à Requerente, mediante recibo nos 

autos.

Sem custas e honorários por ausência de angularização processual.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038409 Nr: 40779-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO LOURENÇO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A, UNOPAR EAD - CUIABÁ III - FATO CURSOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 A parte executada informa que cumpriu a sentença, entregando as 

documentações necessárias ao autor.

No entanto, observa-se no histório escolar de fls 201/verso e 202, que do 

1º Semeste ao 4º Semestre consta a informação de que " FALTA 

CURSAR".

Ora, como que consta no histórico escolar que falta cursar do 1º 

Semestre ao 4º Semestre, se o autor veio transferido diretamente para o 

5º Semestre.

É sabido que para a transferência de uma instituição de ensino para outra 

é necessário apresentar o histórico escolar para verificar quais 

semestres foram cursados e analisar a compatibilidade da grade 

curricular.

 Assim, deverá a parte executada apresentar o histórico escolar completo, 

bem como esclarecer por qual razão consta a pendência do 1º Semestre 

ao 4º Semestre, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em igual prazo, deverá a parte executada apresentar a documentação 

necessária de forma autenticada, consoante requerido às fls. 225/227.

Por fim, em atenção ao principio da cooperação processual previsto no 

art. 6º do CPC, intime-se a parte autora/exequente para que diligencie junto 

à instituição de ensino em que cursou do 1º Semestre ao 4º Semestre no 
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sentido de verificar a possibilidade de disponibilizar o histórico escolar, 

apresentando aos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060071 Nr: 51108-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA LUIZA MAGALHAES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON PINHEIRO DE SOUZA, RERISON 

RODRIGO BARBOSA, SUZIANNE RUIZ BARBOSA, ARILDO PINHEIRO DE 

SOUZA, GRAZIELA APARECIDA OMODEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON C. OLIVEIRA - 

OAB:12291 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 Citem-se os réus Arildo Pinheiro de Souza e Graziela Aparecida Omodei, 

via correio, nos endereços encontrados nos sistemas INFOJUD e 

BACENJUD, conforme extratos em anexo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060890 Nr: 51417-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR OLIVEIRA, JACIRA DO NASCIMENTO MARTINS, 

JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO, FIRMINO SANTANA DA SILVA, 

DANIEL CURTI DE ALMEIDA, JOAMIL ESMAEL DO NASCIMENTO, 

ELIZABETH BENEDITA DE MORAES, LAERCIO CAETANO DA SILVA, LUCIA 

PEDROSA DA SILVA, BENJAMIN PEREIRA DE CARVALHO, IRACEMA DOS 

SANTOS SILVA, DÁRIO GOMES, HOZANA GONÇALVES DE ARRUDA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNÃO COSTA - OAB:18.283 

DF, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA 

LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se as 

preliminares suscitadas e a questão prejudicial da prescrição;b)DEFIRO a 

produção da prova pericial;c)Em face da perícia requerida, nomeio para 

realização da perícia, independentemente de compromisso, a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de 

Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636. Intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir impedimento ou 

suspeição, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. 

Após, intime-se a empresa nomeada para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestem-se as partes sobre a 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.d)Uma vez que a 

perícia foi solicitada por ambas as partes, as despesas deverão ser 

rateadas igualmente entre os litigantes, ficando cada um responsável pelo 

pagamento de metade, nos termos do art. 95 do CPC. Como a parte autora 

é beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, 

caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência;Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 

de janeiro de 2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1073251 Nr: 56742-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MARCELINA DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Tendo em vista a desistência da parte autora em relação a prova pericial, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

02/04/2018, às 14h00, para fins de colheita de esclarecimento do perito, 

depoimentos pessoais das partes, bem como oitiva das testemunhas, até 

o máximo de 10 (dez) para cada parte, devendo o rol de testemunhas ser 

ofertado em até 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015;

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084264 Nr: 3527-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096629 Nr: 9149-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM VIRGÍNIA ARAGONEZ DE VASCONCELOS 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SILVEIRA, OCIMAR CARNEIROS DE 

CAMPOS, ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1.334/MT

 Reitere-se a carta de notificação de fls. 765, mas com o endereço da 

Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Gilmar Fabris, local que "em 

tese trabalha" o requerido Ocimar Carneiros de Campos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1111431 Nr: 15283-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSIT DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA CAPUTO - 

OAB:105973/SP, RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - 

OAB:21238/O

 Vistos em correição.

Em atenção ao art.10 do CPC, manifeste a parte requerida acerca da 

petição de fls.119, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem manifestação, conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 259 de 1102



Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116246 Nr: 17114-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE HERCULANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561/MT, RODRIGO ARAUJO CAMPOS - 

OAB:8544/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROVIMENTO N. 09/2017 – EMENDA À INICIAL.Nos termos do art. 1 do 

Provimento n. 09/2017 – CGJ determino que a parte autora, no prazo de 60 

(sessenta) dias, instrua o presente feito com os seguintes 

documentos:a)Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado 

de Mato Grosso;b)Fluxograma da Cadeia Dominial;c)Matrícula do imóvel a 

ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando houver);d)Planta 

georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com a Norma Tecnica de georrefenciamento vigente ou a que lhe 

substituir;e)Midia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em 

formato .dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou 

.kmz), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados 

cartográficos (em formato .ODS);f)ART/CREA;Os documentos deverão 

ser apresentados em 04 (quatro) vias, sendo uma para instruir a presente 

ação e as demais para remessa às procuradorias públicas.Deverá ainda o 

autor indicar o CEP do seu endereço.II – JUSTIÇA GRATUITA.De outro giro, 

a parte autora não poderá ser beneficiada pela Justiça Gratuita.Isso 

porque além do imóvel usucapiendo, possui outros 02 imóveis (documento 

de fls. 56/verso) e carro novo (extrato renajud em anexo). (...) Dessa 

forma, INDEFIRO a Justiça gratuita e concedo o prazo de 15 (quinze) dias 

para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.III – 

CONEXÃO.Tramitam também nesse Juízo os autos de ação de usucapião 

de n. 31600-79.2013.811.0041, código n. 825625 cuja marcha processual 

encontra-se prejudicada em face da não localização para citação do ora 

autor Vicente Herculano da Silva.Assim, em face do princípio da 

cooperação determino que o autor Vicente Herculano da Silva, no prazo 

de 15 (quinze) dias, compareça nos autos acima mencionados e 

perfectibilize a citação, bem como se manifeste acerca de possível 

conexão dos feitos, esclarecendo ainda ao Juízo se se trata do mesmo 

bem imóvel ou de imóvel confinante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1133069 Nr: 24255-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA., 

SÉRGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATAGIBA PROENCA - 

OAB:21857/O, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o defensor público oficiante 

nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146696 Nr: 30298-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CAVALCANTE DA SILVA 

- OAB:18.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos em correição.

Ante a informação da requerida às fls. 154, qual seja a impossibilidade da 

reativação da conta corrente do autor justificando o descumprimento da 

liminar concedida em fls. 127/127-v, intime-se a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de fls. 154, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146870 Nr: 30383-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR SULEK DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA REGINA LUZ MONTEIRO CAMARGO, 

FRANCISCO CARLOS MAZZA HEREIRA, SAMIR WIECZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS 

SILVA - OAB:10.574 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de intimação da Requerida na pessoa de seu patrono de 

fls.96, tendo em vista ser indispensável a intimação pessoal da locatária 

por meio de mandado de despejo, nos termos do art.74 da Lei 8.245/91. 

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA LOCATÁRIA POR MANDADO DE DESPEJO 

PARA A CONTAGEM DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A FIM DE 

DESOCUPAR O IMÓVEL. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. RECURSO 

ESPECIAL DA PARTE AD VERSA PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.De acordo com a jurisprudência do STJ, é indispensável a notificação 

pessoal da locatária por meio de mandado de despejo, no qual conste o 

prazo de 30 dias disposto no art. 74 da Lei 8.245/91, para que proceda à 

desocupação do imóvel em execução provisória de sentença que julgou 

improcedente ação renovatória. Precedente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. 

(STJ, Quarta Turma,AgRG nos EDcl no AREsp 389671/SP, 2013, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão).

Nestes termos, intime-se novamente a requerida, para que desocupe o 

imóvel, conforme decisão de fls.87/88.

Ante a informação (fls.96) acerca do abandono do imóvel, determino ao 

Sr. Oficial de Justiça que diligencie no endereço indicado na inicial para 

averiguar em que estado se encontra o imóvel.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1150886 Nr: 32080-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR VIEIRA MUNDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que a contestação apresentada pela parte 

ré em fls. 63/65 não foi intempestivo, uma vez que o prazo da Defensoria 

Pública é contada em dobro, conforme o art. 186 do NCPC.

Desta forma, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 340401 Nr: 10921-34.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ JOSÉ VASTO, REINALDO DE OLIVEIRA 

LUCIALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERARDO GOMES, CARLOS HENRIQUE 

BRAZIL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU CERISARA - 

OAB:324/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 Defiro o pedido de fls. 253/257.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 412007 Nr: 1651-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA TERRA SANTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ARTUR VIANNA DE ARRUDA - OAB:10841, KLEBER 

TOCANTIS MATOS - OAB:4982 / MT, MARIA JOSÉ DE ANDRADE 

GERALDES - OAB:2671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA CONCEIÇÃO SOUZA - 

OAB:92.132 MG

 Em atenção ao malote digital de fls. 345/347, da lavra do Juízo da 1 Vara 

do Trabalho de Ituiutaba, procedi à baixa da restrição RENAJUD, conforme 

extratos em anexo.

Oficie-se ao Juízo retromencionado informando-lhe da baixa e 

encaminhando o extrato RENAJUD.

Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767157 Nr: 19964-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN BENEDITO PRADO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Ante o exposto:a)Defiro o pedido de habilitação da herdeira Eduarda De 

Oliveira Justi Taques, devendo ser feitas as anotações necessárias na 

autuação e registro do processo;b)Declaro a nulidade de todos os atos 

processuais realizados a partir de 15 de agosto de 2012, devolvendo-se 

todos os prazos processuais para a parte autora, contados a partir da 

presente decisão;c)Declaro prejudicado o agravo retido de fls. 329 ante a 

nulidade da decisão agravada de fls. 316;d)Indefiro o pedido de 

condenação da parte requerida nas penas de litigância de 

má-fé;e)Intime-se a parte autora para impugnar a contestação de fls. 

124/153 e documentos de fls. 154/271, no prazo legal;f)Em face da 

existência de interesse de menor, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 

2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 790292 Nr: 44333-14.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSINES CONSULT CONSULTORIA DE 

NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:OAB/MT 12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT, LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - OAB:11635/MT

 A parte autora Aprocampo – Maquinas Agricolas e Representações 

Comerciais Ltda – EPP ajuizou a presente ação declaratória de inexistência 

de negocio jurídico sustentando que “a assinatura constante na suposta 

duplicata não pertence a nenhum dos representantes da Empresa 

Requerente (...)”.Pelo contrato social de fls. 21/28 os sócios da empresa 

autora são Ernandes Vendrame e Gislaine de Souza Vendrame.Logo a 

prova pericial grafotécnica deve recair sobre as assinaturas dos sócios 

retromencionados. (...) Nova manifestação do perito às fls. 150/153.Às fls. 

157 foi determinado que a parte autora atendesse ao pronunciamento do 

perito, mas novamente quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 

159.Pelo comportamento da parte autora, absolutamente protelatório, 

vislumbro que a sócia Gislaine de Souza Vendrame está se furtando aos 

chamamentos judiciais provocando atrasos na realização da perícia.Sendo 

assim, DESIGNO A COLETA DO PADRÃO GRÁFICO da sócia Gislaine de 

Souza Vendrame para o dia 14 de março de 2018 às 14 horas, sendo que 

a mesma deverá apresentar cópia colorida e autenticada dos documentos 

(carteira de Identidade – RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS, título de eleitor, Passaporte), bem como indicar ao Juízo em quais 

instituições bancárias e cartórios de registro possui cartão de 

assinatura.Em face do princípio da cooperação, a intimação da sócia 

Gislaine de Souza Vendrame ficará por conta do advogado da própria 

parte autora.Desde já advirto a parte autora de que é seu o ônus de 

comprovar a inexistência da relação jurídica e que o não comparecimento 

da sócia Gislaine de Souza Vendrame acarretará a presunção de que a 

assinatura lançada na duplicata de fls. 121 dos autos em apenso de 

código n. 784494 é de sua autoria.O não comparecimento acarretará ainda 

a imediata revogação da liminar concedida às fls. 34/35, retornando os 

efeitos do protesto.Advirto a parte autora que a mesma deverá 

comportar-se de acordo com a boa-fé processual (art. 5º CPC/15) e 

cooperar para a obtenção em tempo razoável, de decisão de mérito justa e 

efetiva (art. 6º CPC/15).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805905 Nr: 12376-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E RODRIGUES DA SILVA LTDA EPP, 

JOSE RODRIGUES DA SILVA, EXPEDITO JOSE RODRIGUES, CLEUSA 

GONÇALVES BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 138/140.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840329 Nr: 44735-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMA NUNES DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. BARROS - ME - SALÃO DO 

AUTOMÓVEL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA 

SILVA - OAB:1.760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA 

- OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 Intime-se pessoalmente o réu M.A Barros – ME (Salão do automóvel), para 

que no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado nos autos, tendo 

em vista a renúncia do mandato de fls. 115.
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Decorrido o prazo, voltem-me conclusos os autos para o saneamento do 

feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1143792 Nr: 29062-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL MARQUES HERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 O tramite deste processo deve ser sobrestado, em face à decisão 

publicada no Recurso Especial n° 1.614.721/DF e Recurso Especial n° 

1.631.648, em curso no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual 

determinou o sobrestamento dos processos em todo o país, versando 

sobre a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, de 

clausula penal estipulada exclusivamente contra o comprador, nos casos 

de atraso na entrega de imóvel em construção.

Ante o exposto, em face à concessão da mencionada decisão, 

SUSPENDO O TRÂMITE DESTE PROCESSO até o julgamento final, pelo 

Superior Tribunal de Justiça, dos Resp. n° 1.614.721/DF na modalidade de 

recurso repetitivo, devendo este feito, neste interim, permanecer 

ARQUIVADO.

Após o julgamento do referido recurso, este processo poderá ser 

desarquivado, a pedido da partem e terá seu prosseguimento normal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028090-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT0018988A (ADVOGADO)

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT0015645A (ADVOGADO)

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT0007881A-O (ADVOGADO)

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT0006595A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028090-02.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME EXECUTADO: 

MANOEL MARTINS DIAS Cite-se o requerido para apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1022537-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022537-71.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR REQUERIDO: FEMINA 

PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Cite-se o 

requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1037501-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EMELIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (RÉU)

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

BANCO CBSS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Defiro o depósito da quantia devida, desde que devidamente corrigida, a 

ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 542, I), sob pena de 

extinção (CPC, art. 542, Parágrafo Único). Havendo prestações 

sucessivas, uma vez consignada a primeira, poderá a parte autora 

continuar a depositar as que se forem vencendo, sem mais formalidades, 

desde que o faça até 05 (cinco) dias contados da data do respectivo 

vencimento (CPC, art. 541). Cite-se a parte ré para os atos e termos da 

ação proposta e para que, querendo, levante o depósito ou ofereça 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação (CPC, art. 335, III c.c 231, I), 

sob pena de revelia (CPC, art. 344). Outrossim, considerando a 

verossimilhança das alegações, já que a autora irá consignar em juízo o 

valor das parcelas do acordo, e tendo em vista os transtornos que a 

inscrição pode ocasionar, impossibilitando o devedor de praticar qualquer 

ato negocial, com fulcro no art. 300 do CPC defiro o pedido de tutela de 

urgência para que a ré SE ABSTENHA de lançar o nome da parte 

reclamante nos bancos de dados do SPC e SERASA, em relação ao débito 

questionado nos autos, e caso tenha efetivado a inscrição que proceda à 

exclusão no prazo de 48 horas, em relação aos débitos questionados 

neste feito. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Antevendo a relação consumerista 

entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037527-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMARILIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037527-67.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO AMARILIO DE ALMEIDA RÉU: CLARO S.A., BANCO 

BRADESCO S.A., VIA VAREJO S/A Cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ANTÔNIO AMARILIO DE ALMEIDA, em 

desfavor de CLARO S.A., BANCO BRADESCO S.A. e VIA VAREJO S/A 

(CASAS BAHIA). Aponta a parte reclamante que está sofrendo, 

indevidamente, cobrança em seu cartão de crédito decorrente de um 

suposto contrato de telefonia, o qual alega não ter contratado, sendo 

vítima de fraude. Requer seja determinada, liminarmente, a suspensão da 

cobrança. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Nesse momento de cognição não exauriente não ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito em favor da 

parte autora, isso porque a cobrança do plano vem sendo realizada desde 

novembro de 2016, sendo que somente agora o autor vem em juízo 

rogando providências. Certamente o autor verificou tal cobrança desde o 

início e passado mais de 1 ano vem alegando que não houve contratação 

alguma de plano telefônico. Demais disso, tenho como prudente facultar o 

contraditório. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido 

liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 26 de março de 2018, às 12h – Sala 3, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037640-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA ALVES FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A., (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037640-21.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA ALVES FORTUNATO REQUERIDO: 

CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A.,, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c DANOS MORAIS c.c 

PEDIDO LIMINAR, ajuizada por ADRIANA APARECIDA ALVES 

FORTUNATO, em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

ENERGIA S/A (ENERGISA). Aponta a parte reclamante que está sofrendo 

cobrança indevida em relação à fatura do mês 09/2014 (R$ 7.532,02), as 

quais não correspondem ao consumo real. Informa ainda que, o suposto 

débito seria decorrente de irregularidades na unidade consumidora da 

autora. Ao fazer a reclamação perante a ré, nada foi resolvido. Ocorre 

que, está na eminência de ter o serviço de energia suspenso. Assim, 

pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar 

que a requerida se abstenha de suspender o serviço de energia. DECIDO. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto 

a inicial dão suporte às suas alegações, e o perigo de dano exsurge da 

possibilidade de a parte reclamante ficar sem o serviço essencial. Na 

hipótese apresentada na presente reclamação há orientação da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade 

de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada SE 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 10673054, até ulterior deliberação 

deste Juízo. Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de 

outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras 

hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 26 de março de 2018, às 8h30 – Sala 4, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 
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parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037765-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIENE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037765-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: FLAVIENE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE RÉU: MRV PRIME 

XVII INCORPORACOES SPE LTDA Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c.c 

INDENIZAÇÃO c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

FLAVIANE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE, em desfavor de MRV PRIME 

XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Aponta a parte reclamante que adquiriu 

por meio de contrato de compra e venda o apartamento descrito na inicial, 

junto ao empreendimento da requerida, pelo valor de R$ 139.805,00, sendo 

que, R$ 113.810,29 (cento e treze mil oitocentos e dez reais e vinte e nove 

centavos) seriam disponibilizados mediante financiamento. Além dos 

valores mencionados, a Requerente pagou ainda a título de sinal a quantia 

de R$ 6.000,01 (seis mil reais e um centavo), bem como, R$ 666,49 

(seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), 

perfazendo o valor de R$ 6.666,50 (seis mil seiscentos e sessenta e seis 

reais e cinquenta centavos). Restou para adimplir a totalidade do imóvel o 

valor de R$ 19.328,21 (dezenove mil trezentos e vinte e oito reais e um 

vinte e um centavos), os quais foram divididos em 29 (vinte e nove) 

parcelas iguais no valor de R$ 666,49 (seiscentos e sessenta e seis reais 

e quarenta e nove centavos). Ocorre que, a Requerida está exigindo o 

pagamento de 53 (cinquenta e três) parcelas no valor de R$ 522,93 

(quinhentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), totalizando a 

quantia de R$ 27.192,36 (vinte e sete mil cento e noventa e dois reais e 

trinta e seis centavos), restando evidenciado tratar-se de valores 

abusivos e inexistentes. Assim, pugna pelo deferimento da tutela de 

urgência para que sejam suspensos os débitos inerentes ao contrato 

firmado entre a Requerente e a Requerida até que se comprove a 

legalidade do débito, sob pena de multa diária. Com a inicial vieram os 

documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelos documentos 

encartados no ID n. 11158059, no qual se verifica a previsão de 

pagamento de R$ 19.328,21 (dezenove mil trezentos e vinte e oito reais e 

um vinte e um centavos), divididos em 29 (vinte e nove) parcelas iguais no 

valor de R$ 666,49 (seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove 

centavos). Não há qualquer previsão de pagamento de 53 (cinquenta e 

três) parcelas no valor de R$ 522,93 (quinhentos e vinte e dois reais e 

noventa e três centavos), razão pela qual ao menos por ora deve ser 

suspenso. O perigo de dano exsurge da possibilidade de cobrança 

indevida, além de ser evidente os prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do seu nome, o qual ficará impossibilitado de trabalhar 

com seus créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada 

SUSPENDA a cobrança de 53 (cinquenta e três) parcelas no valor de R$ 

522,93 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), no 

total de R$ 27.192,36 (vinte e sete mil cento e noventa e dois reais e trinta 

e seis centavos), até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 26 

de março de 2018, às 12h30 – Sala 4, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038098-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GD - EMAN COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI 

- ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038098-38.2017.8.11.0041 

AUTOR: GD - EMAN COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS 

ELETRICOS EIRELI - ME RÉU: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Defiro o 

depósito da quantia devida, desde que devidamente corrigida, a ser 
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efetivado no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 542, I), sob pena de 

extinção (CPC, art. 542, Parágrafo Único). Havendo prestações 

sucessivas, uma vez consignada a primeira, poderá a parte autora 

continuar a depositar as que se forem vencendo, sem mais formalidades, 

desde que o faça até 05 (cinco) dias contados da data do respectivo 

vencimento (CPC, art. 541). Cite-se a parte ré para os atos e termos da 

ação proposta e para que, querendo, levante o depósito ou ofereça 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação (CPC, art. 335, III c.c 231, I), 

sob pena de revelia (CPC, art. 344). Outrossim, considerando a 

verossimilhança das alegações, já que a autora irá consignar em juízo o 

valor da dívida, e tendo em vista os transtornos que a inscrição pode 

ocasionar, impossibilitando o devedor de praticar qualquer ato negocial, 

com fulcro no art. 300 do CPC defiro o pedido de tutela de urgência 

determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a 

exclusão do nome da Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação ao débito oriundo da empresa “RÁPIDO 

TRASNPAULO”,, efetivado em nome da parte autora. Expeça-se ofício aos 

referidos órgãos para que procedam com a baixa das anotações, 

conforme deliberado. Não há possibilidade de expedição de oficio ao 4º 

Oficio da Capital, uma vez que não consta nos autos o protesto, bem como 

os seus dados. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037792-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037792-69.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Cuida-se de AÇÃO INOMINADA C.C TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por 

GE INDUSTRIA E COMERCIO RAÇÕES LTDA – EPP, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO. Aponta a parte reclamante que titular da UC n. 

6/681951-0, sendo que as faturas dos meses de AGOSTO/2017 (R$ 

14.926,61) e SETEMBRO/2017 (R$ 8.670,02) estão corretas, mas devido a 

falta de aporte financeiro estão inadimplentes. Já com relação à fatura do 

mês 10/2017 (R$ 19.470,14), alega ser indevida, pois está sem o medidor 

desde setembro/2017, o qual foi furtado, consoante notificação da ré. A ré 

por sua vez, realizou a medição tendo por base a média das faturas 

anteriores, nos termos do art. 113 da Resolução 414/2010. Não bastasse, 

a ré realizou o corte de energia na unidade consumidora. Assim, pleiteia 

em sede liminar pelo restabelecimento dos serviços de energia na unidade 

consumidora indicada na inicial, bem como pelo parcelamento do débito em 

6 parcelas, consoante previsão do art. 916 do CPC. Com a inicial vieram os 

documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. A despeito das razões veiculadas na inicial, tenho que não 

ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado, isso porque a leitura da fatura do mês 10/2017 (R$ 19.470,14) 

foi realizada de acordo com a previsão normativa do art. 113 da 

Resolução 414/2010, utilizando-se a média de consumo das faturas 

anteriores. Ademais, se comparada à referida fatura com as demais, 

infere-se que não foge da média de consumo, tanto que o autor já chegou 

pagar R$ 26.838,00 em relação à fatura de 02/2017. Por fim, no tocante as 

faturas de AGOSTO/2017 (R$ 14.926,61) e SETEMBRO/2017 (R$ 

8.670,02), a própria autora confessa que estão corretas, não realizando o 

pagamento por falta de aporte financeiro. Registro que o parcelamento 

previsto no art. 916 do CPC, não se aplica em processo de conhecimento, 

apenas para execução de título executivo extrajudicial. Assim, ausente um 

dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 8h – Sala 6, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1037878-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERRES - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECOPAV CONSTRUCAO E SOLUCOES URBANAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037878-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: FERRES - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RÉU: 

ECOPAV CONSTRUCAO E SOLUCOES URBANAS LTDA Cuida-se de 

AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C.C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por FERRES – PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS LTDA, em desfavor de ECOPAV CONSTRUÇÕES E 

SOLUÇÕES URBANAS LTDA. Para tanto, argumenta que possui contrato 

locatício com a parte ré de imóvel não residencial, sendo que por mais de 

uma vez as partes fizeram acordo, tendo a ré se comprometido em quitar 

os aluguéis em atraso, bem como desocupar o imóvel. Ocorre que, o 

requerido encontra-se inadimplente em relação aos meses de abril, maio, 

junho, julho e novembro de 2017, possuindo um débito de R$ 167.709,05 

(cento e sessenta e sete mil, setecentos e nove reais e cinco centavos). 

Assim, pretende a parte requerente a concessão da tutela de urgência in 

limine para a realização do despejo da parte ré mediante prestação de 

caução na modalidade real, recaindo sobre o próprio imóvel locado. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. As 

possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 

8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) Na presente ação, 

pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos 

aluguéis e encargos locatícios referentes aos meses abril, maio, junho, 

julho e novembro de 2017. Destarte, considerando-se a presença dos 
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requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato 

prevista no inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, especialmente 

porque o contrato firmado não está assegurado com qualquer das 

garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91, impõe-se o deferimento da 

liminar postulada pelo promovente, ficando o despejo condicionado à 

prestação de caução do próprio imóvel objeto de locação, consoante 

estabelecido no § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Sobre a possibilidade, 

eis o entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

JULGADO MONOCRATICAMENTE. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DESPEJATÓRIA. 

CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE IMÓVEL. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Decisão que se mantém pelos seus 

próprios fundamentos jurídicos, legais e fáticos. Diante da manifesta 

improcedência do recurso é caso de aplicação da multa estabelecida pelo 

§ 4º do art. 1.021 do CPC/2015. Agravo Interno desprovido. (Agravo Nº 

70073556508, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 12/07/2017) 

Necessário ressaltar, ainda, que a ordem de despejo poderá ser evitada 

pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme 

regra do § 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91: “No caso do inciso IX do § 1º 

deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a 

liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a 

desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito 

judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista 

no inciso II do art. 62”. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de 

urgência, concedendo a parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para 

desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, ficando a 

ordem condicionada à prestação de caução do próprio imóvel objeto de 

locação e observada à faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 26/03/2018, às 8h30 – Sala 6, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038024-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038024-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO BATISTA SANTANA FILHO RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por JOÃO BATISTA SANTANA FILHO, em 

desfavor de CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Aponta a parte reclamante que em 20 de 

setembro de 2014 efetuou a venda do imóvel com UC n. 479008-1 para o 

Sr. Diego Maradona Martins, sendo que compareceu ao estabelecimento 

da requerida e solicitou a alteração da titularidade. Ocorre que, a requerida 

não realizou a transferência até a presente data, possuindo débitos em 

seu nome desde 2015, o que acarretou na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, pretende o deferimento da liminar 

para que realize a transferência da unidade consumidora para o nome do 

Sr. Diego Maradona Martins, bem como para que exclua o seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar em 

parte. Com relação ao pedido de exclusão do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, este merece guarida, já que ficou demonstrada que a 

parte autora realizou a venda do imóvel em 20/09/2014 (ID n. 11190851), 

ou seja, não sendo mais responsável pelo consumo realizado. Consta o 

protocolo nº 14264410 (ID n. 11190794), no qual é possível verificar que a 

parte autora procurou a ré para realizar a transferência da unidade 

consumidora, no entanto, não logrando êxito. O perigo de dano é evidente, 

tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. Por 

outro lado, quanto ao pedido de alteração da unidade consumidora para o 

nome do Sr. Diego Maradona Martins, em que pese à parte colacionar o 

contrato de compra e venda tem-se como inviável neste momento de 

cognição sumária deferir tal pleito, na medida em se trata de terceiro 

estranho ao processo. Não seria crível impor uma obrigação a terceiro 

sem que este participe da relação jurídica processual, o que feriria os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, com amparo 

no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de 

urgência, determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, a exclusão do nome da Requerente dos seus bancos de dados, 

tão somente em relação aos débitos oriundos da empresa “CAB CUIABÁ 

S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO”, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 26 de março de 2018, às 11h – Sala 6, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar 

que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038155-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038155-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: CENIRA MARIA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c DANOS MORAIS c.c PEDIDO LIMINAR, 

ajuizada por CENIRA MARIA DA SILVA, em desfavor de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES ENERGIA S/A (ENERGISA). Aponta a 

parte reclamante que está sofrendo cobrança indevida em relação à 

fatura do mês 06/2017 (R$ 10.277,38), as quais não correspondem ao 

consumo real. Informa ainda que, o suposto débito seria decorrente de 

recuperação de consumo na unidade consumidora da autora. Ao fazer a 

reclamação perante a ré, nada foi resolvido. Ocorre que, está na 

eminência de ter o serviço de energia suspenso. Assim, pretende a parte 

reclamante a concessão de liminar a fim de determinar que a requerida 

restabeleça o serviço de energia na UC n. 6/290363-1. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto 

a inicial dão suporte às suas alegações, e o perigo de dano exsurge da 

possibilidade de a parte reclamante ficar sem o serviço essencial. Na 

hipótese apresentada na presente reclamação há orientação da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade 

de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 6/290363-1, no prazo de 24h. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da Requerida, imponho a multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 26 

de março de 2018, às 8h30 – Sala 7, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em face da URGÊNCIA 

distribua-se ao Oficial Plantonista. Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017382-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1017382-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DEVALDI APARECIDO PIMENTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Mantenho o despacho de (Id. 

8005762) por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte autora para 

que apresente o requerimento administrativo completo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025704-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SANTANA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA LEITE OAB - MT20728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1025704-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILSON SANTANA FILHO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo a emenda à petição inicial 

formulada junto ao ID n. 10845841 e n. 10845860. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c 

REPARAÇÃO CIVIL c.c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por WILSON 

SANTANA FILHO em desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aponta a parte reclamante que está 
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sofrendo cobrança indevida no valor de R$ 5.019,64 (cinco mil e 

dezenove reais e sessenta e quatro centavos), decorrentes de 

recuperação de consumo não faturado entre os meses de outubro de 

2014 a novembro de 2016. Ao fazer a reclamação em sede administrativa, 

nada foi resolvido, inclusive, sendo indeferido. Assim, pretende a parte 

reclamante a concessão de liminar a fim de determinar que a requerida se 

abstenha de suspender o serviço de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial, qual seja, nº. 6/785790-7, bem como se 

abstenha de inserir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto a inicial 

dão suporte às suas alegações, e o perigo de dano exsurge da 

possibilidade de a parte reclamante ficar sem o serviço essencial, além de 

ser evidente os prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa 

no nome da parte reclamante, o qual ficará impossibilitado de trabalhar 

com seus créditos e formalizar transações comerciais. Na hipótese 

apresentada na presente reclamação há orientação da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade de 

suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada: i) 

SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada na inicial – nº. 6/785790-7, até ulterior 

deliberação deste Juízo; ii) SE ABSTENHA de lançar o nome da parte 

reclamante nos bancos de dados do SPC e SERASA, em relação ao débito 

questionado neste feito, e caso tenha efetivado a inscrição que proceda à 

exclusão no prazo de 5 (cinco) dias Esta decisão não tem efeitos para o 

caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento 

e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do 

fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos 

do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 2 de abril de 2018, às 

10h – Sala 3, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1038654-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803/O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038654-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO MARIANO DE SOUZA NETO RÉU: ASSOCIACAO 

PESTALOZZI DE CUIABA Trata-se de Pedido Cautelar Antecedente de 

Exibição de Documentos, ajuizada por JOÃO MARIANO DE SOUZA NETO 

em face de ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CUIABÁ. Para tanto, 

argumenta que o pleito eleitoral para escolha dos novos dirigentes da ré 

realizado em 04/12/2017, em que sagrou vencedor o Sr. Eronildes Dias da 

Luz, encontra-se eivado de vício, além de possuir informações de que a 

administração anterior praticou atos de malversação de recursos oriundos 

da União. Ressalta que, apesar de requerer a documentação 

administrativamente não obteve êxito. Assim, para fins de colher maiores 

subsídios para ajuizar a ação pertinente visando à nulidade do pleito 

eleitoral, pugna pelo deferimento do pedido cautelar para que a ré 

apresente: 1. Cópia atualizada do Estatuto na Entidade, e se houve 

alteração no referido documento nos últimos 03 (três) anos, que sejam 

juntadas as cópias da Assembleias Gerais que permitiram tal modificação; 

2. Cópias das Publicações que permitiram, em tese, a realização do pleito; 

3. Cópia integral da Inscrição da Única Chapa que concorreu ao Pleito, bem 

como, seu protocolo de recebimento, com registro de dia, hora e quem 

recebeu tal documento; 4. Relação de todos os sócios aptos a votarem, 

além é claro da data de sua efetiva inscrição, categorias, e in casu, se 

forem sócios protetores, benfeitores, beneméritos ou honorários, os 

devidos recibos de contribuição; 5. Cópia da Ata de Eleição, bem como, 

sua posterior publicação e Registro em Cartório conforme estabelece os §

§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do art. 8º do Estatuto da Entidade. Com a inicial vieram 

os documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Regra geral, as medidas cautelares pressupõe a 

averiguação no caso concreto dos requisitos que lhe são próprios, sem 

os quais o indeferimento impõe-se. Caso contrário, estando presentes, 

mister o deferimento. O juízo de admissibilidade da pretensão é feito em 

cima da constatação dos requisitos exigidos para obtenção da própria 
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tutela cautelar, quais sejam: o fumus boni iuris que corresponde à 

plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora, que se refere à 

ineficácia do provimento final em razão da demora. Os requisitos exigidos 

na liminar deverão ser comprovados com maior intensidade, ou seja, há a 

necessidade de se demonstrar certa urgência na pretensão e a existência 

de um perigo imediato que não tolere a demora não só do processo 

principal, como também do próprio processo cautelar. In casu, tenho que o 

pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os requisitos. As 

provas que se pretende levantar com a exibição postulada constituem-se 

direito imprescindíveis para resguardar as necessárias informações, 

claras e objetivas sobre o pleito eleitoral que elegeu como presidente da 

ré, o Sr. Eronildes Dias da Luz, permitindo-se assim averiguar e conferir 

os seus termos, para atestar a legitimidade e regularidade. Ademais, cabe 

o autor o ônus de apresentar provas quanto ao fato constitutivo do seu 

direito, sendo a apresentação do documento indispensável à 

compreensão da matéria, objeto da lide, sob pena de indeferimento da 

inicial por inépcia. Assim, demonstrada a plausibilidade do direito 

substancial do Requerente, bem como o perigo de dano, tenho que a 

liminar merece acolhimento. Ante o exposto, com amparo no art. 305 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, para o fim de determinar à ré a exibição nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dos seguintes documentos: 1. Cópia atualizada do 

Estatuto na Entidade, e se houve alteração no referido documento nos 

últimos 03 (três) anos, que sejam juntadas as cópias da Assembleias 

Gerais que permitiram tal modificação; 2. Cópias das Publicações que 

permitiram, em tese, a realização do pleito; 3. Cópia integral da Inscrição da 

Única Chapa que concorreu ao Pleito, bem como, seu protocolo de 

recebimento, com registro de dia, hora e quem recebeu tal documento; 4. 

Relação de todos os sócios aptos a votarem, além é claro da data de sua 

efetiva inscrição, categorias, e in casu, se forem sócios protetores, 

benfeitores, beneméritos ou honorários, os devidos recibos de 

contribuição; 5. Cópia da Ata de Eleição, bem como, sua posterior 

publicação e Registro em Cartório conforme estabelece os §§ 3º, 4º, 5º, 

6º e 7º do art. 8º do Estatuto da Entidade. Efetivada a tutela cautelar, o 

requerente deverá formular o pedido principal a ser apresentado nos 

mesmos autos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 308, CPC), sob pena de 

cessar a eficácia da tutela concedida (fl. 309, I, CPC). Cite-se a parte 

requerida para no prazo de 05 (cinco) dias contestar a presente ação, 

sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato (CPC, art. 

344 e 307), indicando as provas que pretende produzir, conforme o 

disposto no art. 306 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038810-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE CANHETE DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038810-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: IONE CANHETE DE SIQUEIRA RÉU: BANCO BMG Cuida-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

IONE CANHETE DE SIQUEIRA, em desfavor de BANCO BMG S/A. Para 

tanto, aduz que foi surpreendido com o seu nome incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 2.084,63 (dois mil e 

oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), o qual desconhece. 

Pretende em sede de tutela de urgência a retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a 

exclusão do nome da Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação ao débito oriundo do “BANCO BMG S/A”, no prazo de 

5 (cinco) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida 

para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de cobrar e reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 2 de abril de 2018, às 12h – Sala 2, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038586-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038586-90.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ELISANGELA CARNEIRO FIGUEIRA FREITAS EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Trata-se de Liquidação de Sentença c.c 

Tutela de Urgência, ajuizada por ELISANGELA CARNEIRO FIGUEIRA 

FREITAS em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, representada por 

seus sócios CARLOS ROBERTO COSTA e CARLOS NATANIEL WANZLER. 

Para tanto, argumenta que firmou contrato de investimento e participação 

em publicidade com a empresa requerida, conhecida pelo nome fantasia 

Telexfree, tendo investido a quantia total de R$ 2.850,00. Ocorre que, sob 

a suspeita de pirâmide financeira foi ajuizada Ação Cautelar no Estado do 
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Acre em favor da ré, sendo deferida tutela de urgência no sentido de 

bloquear as contas da empresa – o que congelou todas quantias 

aplicadas por seus investidores-, além de determinar a suspensão do sítio 

eletrônico da requerida, local onde seus investidores possuíam acesso a 

informações financeiras, como extrato de pagamentos e investimentos. 

Ato contínuo o Ministério Público do Estado do Acre moveu Ação Civil 

Pública que na sentença reconheceu a nulidade de todos os 

contratos/negócios jurídicos firmados entre a empresa requerida e os 

consumidores que com ela contrataram, além de determinar o 

ressarcimento dos investimentos e bonificações previstas nos 

respectivos contratos. Assim, visando obter a restituição dos valores 

investidos pugna pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para 

que a requerida exiba os extratos da conta da parte reclamante, bem 

assim seu backoffice e login: fabio10. Com a inicial vieram os documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar não merece 

prosperar frente a ausência dos requisitos. A despeito das razões 

veiculadas na inicial, tenho que não ficou demonstrada de forma 

satisfatória a probabilidade do direito invocado, máxime se levar em conta 

que a parte requerente não apresentou qualquer indício mínimo que 

manteve relação contratual com a ré. Ademais, ausente o perigo de dano, 

já que a suposta contratação ocorreu há tempos e somente agora a parte 

vem em juízo rogando providencias. Assim, ausente um dos requisitos, o 

indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por 

ausência dos requisitos legais. Intime-se a parte requerida para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, conforme art. 511, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038647-48.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DANIEL DE LIMA OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Trata-se de Liquidação de Sentença c.c Tutela de 

Urgência, ajuizada por DANIEL DE LIMA OLIVEIRA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. Para tanto, argumenta que firmou contrato de 

investimento e participação em publicidade com a empresa requerida, 

conhecida pelo nome fantasia Telexfree, tendo investido a quantia total de 

R$ 6.127,50 (seis mil cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos). 

Ocorre que, sob a suspeita de pirâmide financeira foi ajuizada Ação 

Cautelar no Estado do Acre em favor da ré, sendo deferida tutela de 

urgência no sentido de bloquear as contas da empresa – o que congelou 

todas quantias aplicadas por seus investidores-, além de determinar a 

suspensão do sítio eletrônico da requerida, local onde seus investidores 

possuíam acesso a informações financeiras, como extrato de pagamentos 

e investimentos. Ato contínuo o Ministério Público do Estado do Acre 

moveu Ação Civil Pública que na sentença reconheceu a nulidade de 

todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a empresa requerida 

e os consumidores que com ela contrataram, além de determinar o 

ressarcimento dos investimentos e bonificações previstas nos 

respectivos contratos. Assim, visando obter a restituição dos valores 

investidos pugna pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para 

que os requeridos apresentem todos os documentos relativos a conta 

adquirida pelo requerente com o logins: danielviii; danielviii1. Com a inicial 

vieram os documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar eis que preenchidos os requisitos. As provas 

que se pretende levantar com a exibição postulada constituem-se em 

direito imprescindíveis para resguardar as necessárias informações, 

claras e objetivas sobre a relação negocial que evidenciou ter mantido 

com a requerida, justamente para permitir-lhe averiguar e conferir os seus 

termos, para atestar seu direito ou interesse por meio de liquidação. 

Ademais, cabe o autor o ônus de apresentar provas quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, sendo a apresentação do documento 

indispensável à compreensão da matéria, objeto da lide, sob pena de 

indeferimento da inicial por inépcia. Assim, demonstrada a plausibilidade do 

direito substancial do Requerente, bem como o perigo de dano, tenho que 

a liminar merece acolhimento. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar 

à ré à exibição nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, de documentos 

relativos ao requerente, tais quais extratos financeiros, minuta do contrato 

de investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados, demonstração 

do valor atualizado em nome do investidor (CPF nº. 929.354.271-49 e 

logins: danielviii; danielviii1). Intime-se a parte requerida para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, conforme art. 511, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038665-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MAMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038665-69.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELSON MAMORE REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Inicialmente consigno que o feito não poderá seguir o rito de cumprimento 

de sentença com fulcro no art. 509, §2º, c.c art. 520, do CPC, uma vez 

que não há nos autos os extratos de pagamento de forma pormenorizada, 

devendo ser objeto de liquidação de sentença. Trata-se de Liquidação de 

Sentença c.c Tutela de Urgência, ajuizada por ELSON MAMORÉ em face 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Para tanto, argumenta que firmou 

contrato de investimento e participação em publicidade com a empresa 

requerida, conhecida pelo nome fantasia Telexfree, tendo investido a 

quantia total de R$ 30.637,50 (trinta mil seiscentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). Ocorre que, sob a suspeita de pirâmide financeira foi 

ajuizada Ação Cautelar no Estado do Acre em favor da ré, sendo deferida 

tutela de urgência no sentido de bloquear as contas da empresa – o que 

congelou todas quantias aplicadas por seus investidores-, além de 

determinar a suspensão do sítio eletrônico da requerida, local onde seus 

investidores possuíam acesso a informações financeiras, como extrato de 

pagamentos e investimentos. Ato contínuo o Ministério Público do Estado 

do Acre moveu Ação Civil Pública que na sentença reconheceu a nulidade 

de todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a empresa 

requerida e os consumidores que com ela contrataram, além de determinar 

o ressarcimento dos investimentos e bonificações previstas nos 

respectivos contratos. Assim, visando obter a restituição dos valores 

investidos pugna pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para 

que os requeridos apresentem todos os documentos relativos à conta 

adquirida pelo requerente com os logins: jmamore, jmamore1, jmamore2, 
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jmamore3, jmamore4, jmamore5, jmamore6, jmamore7, jmamore8 e 

jmamore9. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os 

requisitos. As provas que se pretende levantar com a exibição postulada 

constituem-se em direito imprescindíveis para resguardar as necessárias 

informações, claras e objetivas sobre a relação negocial que evidenciou 

ter mantido com a requerida, justamente para permitir-lhe averiguar e 

conferir os seus termos, para atestar seu direito ou interesse por meio de 

liquidação. Ademais, cabe o autor o ônus de apresentar provas quanto ao 

fato constitutivo do seu direito, sendo a apresentação do documento 

indispensável à compreensão da matéria, objeto da lide, sob pena de 

indeferimento da inicial por inépcia. Assim, demonstrada a plausibilidade do 

direito substancial do Requerente, bem como o perigo de dano, tenho que 

a liminar merece acolhimento. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar 

à ré à exibição nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, de documentos 

relativos ao requerente, tais quais, extrato bancário comprovando as 

transferências e pagamentos à ré; minuta do contrato de investimento e 

participação em publicidade celebrado entre as partes; print de tela do 

back office da empresa e logins, evidenciando a vinculação do requerente 

como divulgador dos produtos e consequente direito ao crédito dos 

valores pagos (CPF nº. 911.799.201-04 e logins: jmamore, jmamore1, 

jmamore2, jmamore3, jmamore4, jmamore5, jmamore6, jmamore7, jmamore8 

e jmamore9). Intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação, conforme art. 511, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038775-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038775-68.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ROSEMARY DE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Inicialmente consigno que o feito não poderá 

seguir o rito de cumprimento de sentença com fulcro no art. 509, §2º, c.c 

art. 520, do CPC, uma vez que não há nos autos os extratos de 

pagamento de forma pormenorizada, devendo ser objeto de liquidação de 

sentença. Trata-se de Liquidação de Sentença c.c Tutela de Urgência, 

ajuizada por ROSEMARY DE SOUZA FERREIRA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. Para tanto, argumenta que firmou contrato de 

investimento e participação em publicidade com a empresa requerida, 

conhecida pelo nome fantasia Telexfree, tendo investido a quantia total de 

R$ 2.921,00 (dois mil novecentos e vinte e um reais). Ocorre que, sob a 

suspeita de pirâmide financeira foi ajuizada Ação Cautelar no Estado do 

Acre em favor da ré, sendo deferida tutela de urgência no sentido de 

bloquear as contas da empresa – o que congelou todas quantias 

aplicadas por seus investidores-, além de determinar a suspensão do sítio 

eletrônico da requerida, local onde seus investidores possuíam acesso a 

informações financeiras, como extrato de pagamentos e investimentos. 

Ato contínuo o Ministério Público do Estado do Acre moveu Ação Civil 

Pública que na sentença reconheceu a nulidade de todos os 

contratos/negócios jurídicos firmados entre a empresa requerida e os 

consumidores que com ela contrataram, além de determinar o 

ressarcimento dos investimentos e bonificações previstas nos 

respectivos contratos. Assim, visando obter a restituição dos valores 

investidos pugna pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para 

que os requeridos apresentem todos os documentos relativos à conta 

adquirida pelo requerente. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado 

ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os 

requisitos. As provas que se pretende levantar com a exibição postulada 

constituem-se em direito imprescindíveis para resguardar as necessárias 

informações, claras e objetivas sobre a relação negocial que evidenciou 

ter mantido com a requerida, justamente para permitir-lhe averiguar e 

conferir os seus termos, para atestar seu direito ou interesse por meio de 

liquidação. Ademais, cabe o autor o ônus de apresentar provas quanto ao 

fato constitutivo do seu direito, sendo a apresentação do documento 

indispensável à compreensão da matéria, objeto da lide, sob pena de 

indeferimento da inicial por inépcia. Assim, demonstrada a plausibilidade do 

direito substancial do Requerente, bem como o perigo de dano, tenho que 

a liminar merece acolhimento. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar 

à ré à exibição nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, de documentos 

relativos ao requerente, tais quais, extrato bancário comprovando as 

transferências e pagamentos à ré; minuta do contrato de investimento e 

participação em publicidade celebrado entre as partes; print de tela do 

back office da empresa e logins, evidenciando a vinculação do requerente 

como divulgador dos produtos e consequente direito ao crédito dos 

valores pagos (CPF nº. 432.381.491-72 – Rosemary de Souza Ferreira). 

Intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação, conforme art. 511, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038799-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038799-96.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: WILSON LOURENCO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Inicialmente consigno que o feito não poderá seguir o rito 

de cumprimento de sentença com fulcro no art. 509, §2º, c.c art. 520, do 

CPC, uma vez que não há nos autos os extratos de pagamento de forma 

pormenorizada, devendo ser objeto de liquidação de sentença. Trata-se 

de Liquidação de Sentença c.c Tutela de Urgência, ajuizada por WILSON 

LOURENÇO DA SILVA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA,. Para 

tanto, argumenta que firmou contrato de investimento e participação em 

publicidade com a empresa requerida, conhecida pelo nome fantasia 

Telexfree, tendo investido a quantia total de R$ 4.000,00. Ocorre que, sob 

a suspeita de pirâmide financeira foi ajuizada Ação Cautelar no Estado do 

Acre em favor da ré, sendo deferida tutela de urgência no sentido de 

bloquear as contas da empresa – o que congelou todas quantias 

aplicadas por seus investidores-, além de determinar a suspensão do sítio 

eletrônico da requerida, local onde seus investidores possuíam acesso a 

informações financeiras, como extrato de pagamentos e investimentos. 

Ato contínuo o Ministério Público do Estado do Acre moveu Ação Civil 

Pública que na sentença reconheceu a nulidade de todos os 

contratos/negócios jurídicos firmados entre a empresa requerida e os 

consumidores que com ela contrataram, além de determinar o 

ressarcimento dos investimentos e bonificações previstas nos 
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respectivos contratos. Assim, visando obter a restituição dos valores 

investidos pugna pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para 

que a requerida exiba os extratos da conta da parte reclamante, bem 

assim seu backoffice e login. Com a inicial vieram os documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar não merece 

prosperar frente a ausência dos requisitos. A despeito das razões 

veiculadas na inicial, tenho que não ficou demonstrada de forma 

satisfatória a probabilidade do direito invocado, máxime se levar em conta 

que a parte requerente não apresentou qualquer indício mínimo que 

manteve relação contratual com a ré. Ademais, ausente o perigo de dano, 

já que a suposta contratação ocorreu há tempos e somente agora a parte 

vem em juízo rogando providências. Assim, ausente um dos requisitos, o 

indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por 

ausência dos requisitos legais. Intime-se a parte requerida para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, conforme art. 511, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000084-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MANOEL DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000084-48.2018.8.11.0041 

AUTOR: MAGNO MANOEL DE ALMEIDA RÉU: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c PEDIDO LIMINAR, ajuizada por 

MAGNO MANOEL DE ALMEIDA, em desfavor de SKY – TV POR 

ASSINATURA. Para tanto, afirma o requerente que possui cartão de 

crédito ITAUCARD, sendo que na fatura do mês 03/2017 verificou o início 

da cobrança de 10 (dez) parcelas em nome da empresa SKY, no valor de 

R$ 35,46 (trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) cada. Apesar 

de ter realizado o pagamento, desconhece o débito cobrado e assevera 

não possuir qualquer relação contratual com a ré. Assim, pleiteia o 

deferimento da liminar para que a ré proceda à devolução do valor pago. 

Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Tenho como inviável nessa fase processual determinar que a 

requerida proceda com a devolução de valores, pois a matéria é 

relacionada ao mérito da causa, que será aferida por meio de instrução 

probatória, não sendo possível, neste momento de cognição sumária, 

afirmar se houve ou não a contratação dos serviços da ré. Registra-se a 

ausência de requisito consistente no perigo de dano, já que a situação 

narrada nos autos pende desde março de 2017, quando houve a suposta 

cobrança indevida, sendo que somente agora o autor vem em juízo 

rogando providências. Demais disso, tenho como prudente facultar o 

contraditório. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido 

liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 2 de abril de 2018, às 9h – Sala 3, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037099-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO S.A. Aponta a parte reclamante que possui relação de consumo 

com a ré por meio da UC n.º 6/2073652-6, em que realiza a locação do 

kitnets, bem como com a UC nº. 6/304380-9. Salienta que a média de 

consumo sempre alternou entre R$ 164,00 a R$ 200,00. Ocorre que, em 

relação à UC n.º 6/304380-9, as faturas relacionadas aos meses de 

Fevereiro/2017 (R$ 412,42), Março/2017 (R$ 658,47), Abril/2017 (R$ 

526,90), Junho/2017 (R$ 819,58) e Julho/2017 (R$ 577,19) vieram 

cobrando valores exorbitantes que não correspondem ao consumo real, 

sob a alegação de que se trata de recuperação de consumo. Não 

bastasse às cobranças indevidas, ao solicitar o religamento da UC nº. 

6/2073652-6 para a locação do imóvel foi surpreendido com a negativa em 

razão da existência de débitos da outra UC n. 6/304380-9. Por tais fatos, 

pretende a concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada: 1) 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na UC n. 6/2073652-6, bem 

como se abstenha de negar a transferência da UC para o nome do 

locatário; 2) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na UC n. 6/304380-9, em face dos débitos discutidos nos autos; 3) seja 

deferido o depósito da média de consumo das faturas discutidas nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias; 4) se abstenha de realizar cobranças 

acima da média de consumo, qual seja, 262 kWh; 5) se abstenha de incluir 

o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; 6) seja aplicada multa 

diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Com a 

inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar parcialmente. Passo a 

análise individuada das unidades consumidoras. · UC n. 6/304380-9 

Quanto ao pedido para que se abstenha de suspender o serviço de 

energia elétrica na UC n. 6/304380-9, na hipótese, identifico a 

probabilidade do direito deduzido, notadamente pelos valores exorbitantes 

cobrados nas faturas discutidas e a diferença de consumo apresentada 

no histórico de consumo lançado em anexo à inicial, que dão suporte às 

suas alegações, além do perigo de dano que exsurge da possibilidade de 

manter a parte reclamante sem serviço essencial. Na hipótese 

apresentada na presente reclamação há orientação da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade de 

suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Em relação ao pleito para que se 

abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em 

relação aos débitos discutidos, este também merece guarida, haja vista 

que os valores estão sendo contestados, além de serem evidentes os 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, o qual ficará impossibilitado de trabalhar com seus créditos e 

formalizar transações comerciais. Por outro lado, não merece acolhida o 

pedido para que a ré se abstenha de realizar cobranças acima da média 

de consumo, uma vez que por se tratar de faturamento futuros, não se 

sabe por certo a quantidade de energia que será consumida. Por fim, 

diante da contestação das faturas autorizo o depósito tendo como 

parâmetro a média das 3 (três) últimas faturas anteriores a janeiro/2017. · 

UC n. 6/2073652-6 De outra banda, no que diz respeito à UC n. 

6/2073652-6 tenho que o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência dos requisitos da medida pretendida. A despeito das razões 

veiculadas na inicial, não ficou demonstrada de forma satisfatória a 

probabilidade do direito invocado, isso porque os fatos narrados traduzem 

uma situação embaraçosa, não ficando evidentes os motivos que levaram 

a suspensão do serviço de energia, o que somente será possível com a 

instrução probatória. Registro que, não foi colacionado aos autos o 

histórico da unidade consumidora, não sabendo por certo se há faturas 

em aberto, além de que não há também nenhum documento comprovando 

que houve negativa da ré em realizar a transferência da unidade 

consumidora para o nome do locatário. Outrossim, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento do pedido em sede de 

cognição sumária. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para: i) AUTORIZAR o 

depósito em relação às faturas discutidas nos autos tendo como 

parâmetro a média de consumo das 3 (três) últimas faturas anteriores a 

janeiro/2017, no prazo de 15 (quinze) dias; ii) DETERMINAR que a ré SE 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 6/304380-9, em relação aos débitos 

discutidos nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo; iii) DETERMINAR 

que a ré SE ABSTENHA de inserir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, em relação aos débitos discutidos nos autos, até 

ulterior deliberação deste Juízo. Esta decisão não tem efeitos para o caso 

de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e 

nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do 

fornecimento de água. Para o caso de não cumprimento da determinação 

por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 2 de abril de 2018, às 9h30 – Sala 3, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1019411-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0009827A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019411-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA RÉU: CX CONSTRUCOES LTDA 

Por meio do agravo de instrumento de nº. 1010381-2017.811.0000, a parte 

agravante logrou êxito em suspender a liminar concedida por este juízo. 

Em sede de juízo de retratação tenho que a liminar merece ser revista. 

Explico. A decisão que deferiu a liminar foi pautada pelo fato de a parte 

autora ter oferecido como caução o imóvel denominado Apartamento 1602 

do Edifício Villagio Toscana, livre e desembaraçado de qualquer ônus, 

consoante matrícula colacionada na inicial. Ocorre que, a parte autora 

apresentou matrícula desatualizada datada do ano de 2010, quando o 

imóvel não possuía nenhuma restrição. Conforme pode-se verificar dos 

documentos que instruem a petição de agravo, o imóvel sob a matrícula 

22.723 encontra-se indisponível, o que por si só já desautorizaria o 

deferimento da liminar diante da falta de caução idônea. Ressalto que não 

haverá prejudicialidade em favor do requerente, o qual já se encontra sem 

o imóvel desde 2014, data prevista para a sua entrega. Ante o exposto, 

REVOGO a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência (ID n.º 

9680675). Segue em anexo oficio comunicando a relatora do agravo de 
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instrumento nº. 1010381-2017.811.0000. No mais, aguarde-se a audiência 

de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. E PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000764-33.2018.8.11.0041 

AUTOR: V. E PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c REPARAÇÃO CIVIL c.c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por V. 

E. PARTICIPAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em 

desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Aponta a parte reclamante que está sofrendo cobrança indevida no 

valor de R$ 10.068,28 (dez mil e sessenta e oito reais e vinte e oito 

centavos), decorrentes de recuperação de consumo. Ocorre que, tal 

cobrança não corresponde a realidade, haja vista que a média de 

consumo nunca ultrapassou 150 kWh, conforme se infere do histórico de 

consumo da unidade consumidora. Assim, pretende a parte reclamante a 

concessão de liminar a fim de determinar que a requerida se abstenha de 

suspender o serviço de energia elétrica na unidade consumidora indicada 

na inicial, qual seja, nº. 6/652547-1. Com a inicial vieram os documentos. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto 

a inicial dão suporte às suas alegações, e o perigo de dano exsurge da 

possibilidade de a parte reclamante ficar sem o serviço essencial. Na 

hipótese apresentada na presente reclamação há orientação da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade 

de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada: i) 

SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada na inicial – nº. 6/652547-1, e, caso tenha 

realizada a suspensão, que proceda ao restabelecimento do serviço de 

energia, no prazo de 24h, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da Requerida, imponho a multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 9 de 

abril de 2018, às 8h, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE CAITANO SILVERIO LAURENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY OAB - MT23111/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000863-03.2018.8.11.0041 

AUTOR: ELIENE CAITANO SILVERIO LAURENTINO RÉU: BRADESCO 

SAUDE S/A Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA que promove ELAINE CAITANO SILVERIO 

LAURENTINO, em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Para tanto afirma que 

foi diagnosticada com Neoplasia maligna secundária do fígado - metástase 

hepática por tumor de Cólon (CID-10: C78.7), sendo indicado o tratamento 

de Radioblação por agulha guiada por tomografia, o qual foi negado pela 

requerida ao argumento de não possuir cobertura para este tipo de 

tratamento. Aduz que protocolou reclamação junto à ANS (Agencia 

Nacional de Saúde Suplementar) para verificar a consistência dos 

argumentos utilizados pela ré, a qual manifestou-se entendendo ser 

possível a cobertura do procedimento. Pretende a antecipação de tutela 

para o fim de obter a realização imediata do tratamento indicado. DECIDO. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 
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concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Na espécie o relevante fundamento da demanda vem 

demonstrado pelas informações que constam nos laudos médicos 

acostados (Id. 11395188, 11395194 e 11395202), e parecer da ANS 

sobre a recusa da cobertura (Id. 11395213). O perigo de dano decorre do 

risco de manutenção do estado atual, com a negativa de cobertura de 

procedimento necessário à manutenção da saúde da paciente. 

Registra-se que, o procedimento em questão não pode ser recusado, 

simplesmente por tratar-se de lesão metastática (secundária, por implante 

de tumor de cólon), merecendo crédito a escolha realizada por profissional 

habilitado na área, que o indicou como mais adequado à preservação da 

integridade física e ao completo restabelecimento do paciente. Aliás, o 

tratamento a que deve se submeter a paciente não deve ficar a critério da 

operadora do plano de saúde, mas do médico que a acompanha, a quem 

compete indicar os medicamentos e tratamento que melhor ajudam no 

combate da enfermidade, carecendo de amparo jurídico a tentativa do 

plano de saúde imiscuir-se nesta específica seara. Nesse sentido, eis o 

seguinte julgado da Corte Estadual: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - 

COBERTURA - NEGATIVA - TRATAMENTO COM OXIGENOTERAPIA COM 

CÂMARA HIPERBÁRICA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde 

pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o 

tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Não cabe à administradora 

do plano de saúde negar cobertura ao procedimento médico solicitado pelo 

especialista que acompanha o paciente e vinculado a doença coberta pelo 

contrato. (Ag 179744/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado 

no DJE 12/02/2016) Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para o 

fim de determinar que a requerida autorize e disponibilize, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, o tratamento denominado TERAPIA ABLATIVA 

COM RADIOFREQUÊNCIA, por prazo indeterminado (enquanto perdurar a 

sua necessidade), sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras 

providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão 

judicial. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 03 de 

abril de 2018, às 08:30h – Sala 05, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC) e 

também para que regularize sua representação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Em face da urgência distribua-se ao Oficial de Justiça 

Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000914-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000914-14.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO REQUERIDO: AMERICEL 

S/A Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO, em desfavor de CLARO S/A. Aponta a 

parte reclamante que é cliente da parte ré com a linha telefônica sob o n. 

99206-3341, sempre estando adimplente com as faturas cobradas 

mensalmente. Ocorre que, a ré está cobrando do autor uma multa no valor 

de R$ 611,99 (seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos), a qual 

alega ser indevida, uma vez que não houve atraso no pagamento das 

faturas, distrito ou cancelamento da linha. Alegando ser indevida a multa 

cobrada, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para suspender a 

cobrança da multa e para que seu nome não seja inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece, uma vez que 

traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela eventual inscrição negativa no nome da parte reclamante, 

que ficará privada de realizar transações comerciais. Ademais, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

a tutela de urgência, para o fim de, determinar, até ulterior deliberação, que 

a requerida SE ABSTENHA de bloquear a linha telefônica móvel n. (65) 

99206-3341, bem como SE ABSTENHA de inserir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito que diz respeito ao débito de R$ 611,99 

(seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos) questionados nos 

autos, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta decisão não tem efeitos 

para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de 

pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 3 de abril de 2018, às 9h30 – Sala 5, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 
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contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000535-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA (RÉU)

G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME (RÉU)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000535-73.2018.8.11.0041 

AUTOR: INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

RÉU: G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME, CARLOS ROSSATO DA 

SILVA AVILA, JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA 

Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS DA LOCAÇÃO com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

em desfavor de G.A. CAVALCANTE SEMI JOIAS ME, CARLOS ROSSATO 

DA SILVA AVILA e JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE 

AVILA. Para tanto, argumenta que a parte autora e a primeira requerida 

celebraram contrato de locação não residencial que tem por objeto o Salão 

Comercial nº 04, localizado no piso térreo do Arya Florais Mall, com área 

privativa de 35,82 m². O demais requeridos assinaram tal contrato como 

fiadores. O prazo da locação ajustado é de trinta e seis meses, com início 

de vigência em 05/05/2016 e o aluguel fixado é no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), devendo ser reajustado anualmente pelo índice IGP-M/FGV. 

Os requeridos encontram-se inadimplentes com os encargos de locação 

desde abril/2017 e também com o pagamento das taxas de condomínio e 

IPTU, convencionado entre as partes. Assim, pretende a parte requerente 

a concessão da tutela de urgência para a realização do despejo da parte 

ré, bem como pugnou pelo parcelamento das custas processuais. Decido. 

Nos termos do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/91, a liminar para 

desocupação do imóvel não residencial locado poderá ser concedida 

quando a ação de despejo tenha sido promovida em até 30 (trinta) dias do 

término do contrato ou do prazo para o cumprimento voluntário da 

notificação, mediante caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel. A respeito do contrato, a cláusula segunda do mesmo estipula a 

sua vigência pelo prazo de 36 (trinta e seis meses) meses, com início em 

05/05/2016 e término em 05/05/2019. Sobre o inadimplemento, o autor 

alega que o inquilino deixou de pagar os alugueis em meados de 2017, 

mas o ajuizamento da ação de despejo somente se deu em 15/01/2018. Os 

documentos contidos nos autos apontam que houve uma primeira 

notificação extrajudicial de cobrança em 02/02/2017, referente ao 

inadimplemento dos meses de novembro/2016, dezembro/2016 e 

janeiro/2017 e, posteriormente, foi assinado um termo de confissão de 

dívidas entre a parte autora e o fiador CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA informando a inadimplência dos meses de abril/2017 a 

dezembro/2017, bem como atualizações contratuais, condomínio e IPTU. 

Assim, com relação ao pedido de antecipação de tutela, em se tratando de 

ação de despejo considero prudente abrir ao Requerido locatário a 

possibilidade de purgar a mora, pois do contrário, estar-se-ia decretando o 

despejo de plano, sem a vinda aos autos da outra parte, que ainda não foi 

citada, para purgar a mora ou se defender, em manifesta ofensa ao 

princípio do contraditório. Nesse sentido, eis o seguinte precedente: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 62, INC. II, DA LEI 

N° 8.245/91. Não obstante posicione-se a Câmara no sentido da 

possibilidade de concessão da antecipação de tutela em sede de ação de 

despejo, conforme interpretação do art. 273 do CPC, in casu, mostra-se 

inviável a medida, pois se trata de despejo fundado na falta de pagamento, 

em que é garantida ao inquilino, citado, a purgação da mora. Não tendo 

ainda sido ultrapassada a fase de purgação da mora, é mais prudente que 

se aguarde a instauração do contraditório, de forma a viabilizar ao juízo a 

quo mais elementos para decidir com maior segurança e convicção sobre 

a decretação liminar do despejo pretendida pelo agravante. Agravo de 

instrumento desprovido, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento 

Nº 70045222692, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 13/12/2011). Dessa maneira, 

postergo o exame da análise do pedido de antecipação de tutela para 

momento posterior à citação do Requerido, permitindo-se a este, se assim 

o quiser, o direito de purgar a mora decorrente do contrato locatício 

pactuado com a Requerente. Quanto ao pedido referente ao pagamento 

das custas processuais, o CPC inovou nesse sentido em seu art. 98, §6º, 

permitindo o seu parcelamento. Diante disto, defiro o parcelamento das 

custas processuais e taxas judiciárias em 06 (seis) parcelas mensais, 

conforme requerido. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias 

(art. 290 do CPC). Após o recolhimento, cite-se a parte requerida para 

purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias (Lei n. 8.245/1.991, art. 62, II). 

No caso de purgação da mora o Requerido poderá evitar a rescisão da 

locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o 

pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante 

depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que 

vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, 

quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do 

advogado do locador, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o montante 

devido, se do contrato não constar disposição diversa. Efetuado o 

depósito, se o locador alegar que a oferta não é integral e justificar a 

diferença, intime-se o Requerido para complementar o depósito no prazo 

de 10 (dez) dias. Se não for complementado o depósito, o pedido de 

rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia 

depositada (art. 62, IV, Lei n. 8.245/1.991). Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 03 de abril de 2018, às 10:30h – Sala: 

Conciliação 05, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000828-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSEIA APARECIDA FONTANA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000828-43.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ODILSEIA APARECIDA FONTANA FERNANDES REQUERIDO: 

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS S.A. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

ODILSEIA APARECIDA FONTANA FERNANDES em face de UNIMED DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MÉDICAS – FESP e QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS S.A. Para tanto, a requerente afirma que é beneficiária de 

plano de saúde ofertado pela PRIMEIRA REQUERIDA na modalidade 

empresarial, juntamente com a sua filha, desde agosto de 2011. Em 30 de 

junho de 2017 a QUALICORP enviou comunicado aos beneficiários 

informando que o reajuste anual, com incidência a partir de 1º de agosto 

de 2017, seria inicialmente de 55,75% e que após negociação conseguiu 

reduzir o percentual para 34,90%. Ocorre, entretanto, que o percentual 

negociado entre as Rés não foi minimamente demonstrado. Com efeito, a 

REQUERENTE não recebeu nenhum documento contendo mapas, planilhas, 

relatórios de utilização ou qualquer outro dado essencial à fixação e 

comprovação do percentual de reajuste. Alegando a abusividade do 

percentual reajustado, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para: 

a) fixar o percentual de reajuste em 13,55% conforme divulgado pela ANS, 

bem como para impedir a resolução do contrato por parte das Rés, 

evitando que a requerente seja privada de assistência médica e hospitalar; 

b) sejam reemitidos os avisos de cobrança, fazendo constar dos 

respectivos boletos o reajuste limitado ao índice ANS (13,55%), a partir da 

prestação vencida em agosto corrente, com a concessão de prazo de 10 

(dez) dias para pagamento, a partir da recepção do ato de cobrança, sem 

prejuízo do prazo de vencimento das prestações vincendas; c) em relação 

a parcela paga, com o reajuste de 34,9%, seja realizado o abatimento do 

que excede ao índice ANS (13,55%), a ser aplicado na prestação 

imediatamente subsequente; d) seja aplicada a multa de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) por descumprimento da medida liminar. Com a inicial vieram os 

documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Não identifico a probabilidade do direito em favor da parte 

autora, visto que o STJ admite a possibilidade de reajuste nos contratos de 

saúde coletivos sempre que o valor da mensalidade inviabilizar a 

continuidade do contrato, seja por variação de custos ou por aumento de 

sinistralidade. Registro que, há uma distinção entre contrato individual e 

contrato coletivo, sendo que o primeiro deve seguir os parâmetros 

estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 

enquanto que o segundo não está vinculado aos reajustes estabelecidos 

pela referida autarquia, podendo pactuar livremente com a parte 

contratante, apenas devendo comunicar a ANS acerca de eventual 

reajuste. Demais disso, a própria autora afirma que inicialmente o reajuste 

era para ser de 55,75% e que após negociação conseguiu reduzir o 

percentual para 34,90%, ou seja, tendo concordado com o aludido 

percentual. Salienta-se ainda a ausência de requisito consistente no 

perigo de dano, já que a comunicação dor reajuste é datada de 31 de maio 

de 2017 (ID n.11388835), sendo que somente agora a autora vem em juízo 

rogando providências. Por fim, tenho como prudente facultar o 

contraditório. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido 

liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 3 de abril de 2018, às 11h – Sala 5, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030785-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING DA LIMPEZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZACAO LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1030785-26.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SHOPPING DA LIMPEZA LTDA - ME REQUERIDO: YPE 

SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, BOSCHILA E KLEN 

TERCEIRIZACAO LTDA - ME - ME Inicialmente, cumpre tecer breves 

esclarecimentos. Por meio de ordem emitida em 15/12/2017 foi deferida a 

liminar determinando o arresto on line nas contas das rés. Esclareço que, 

como forma de procedimento neste Gabinete, este Magistrado lança a 

decisão que deferiu o arresto quando da resposta junto ao Sistema Bacen 

Jud, que somente foi verificada na data de 11/01/2018, consoante extrato 

em anexo. Considerando que as partes colacionaram o acordo em 

10/01/2018, a liminar de arresto on line já havia sido deferida. Assim, resta 

explicado o porquê de não constar lançada a decisão que concedeu a 

liminar de arresto. Por outro lado, diante do acordo firmado junto ao ID n. 

11308355, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado junto ao ID n. 11305355 

e, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Procedo ao desbloqueio do valor penhorado 

em favor da parte executada, conforme extrato em anexo. Honorários 

advocatícios na forma acordada. Sem custas remanescentes a teor do 

art. 90, § 3º, do CPC. Transitado em julgado, arquive-se o feito com as 

devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023663-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MORAES COSTA OAB - MT8349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023663-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO JOAO PAES DE BARROS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Cuida-se de requerimento de desistência 

da ação formulado junto ao ID. A desistência, consoante conhecimento 

comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Transitada 

em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036564-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BRAGA OAB - MT3168/B (ADVOGADO)

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036564-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME RÉU: FLAVIO TARASOFF 

SILVA - ME Vistos. Trata-se de ação de ratificação de resolução de 

negócio jurídico e de resolução de contrato acessório c/c obrigação de 

fazer e aplicação de multa contratual, indenização em danos morais e 

perdas e danos com pedido de antecipação da tutela e aplicação de 

astreintes proposta por Hospital Jardim Cuiabá Ltda. em desfavor de Flávio 

Tarasoff Silva ME (Qualimax Tecnologia), aduzindo que a ré se obrigou a 

realizar no prazo de 150 dias serviços e fornecimentos de equipamentos à 

autora, no valor de R$ 300.000,00, mediante contrato n. 9875/2015. E, em 

27/08/2015 foi assinado um termo aditivo ao contrato supramencionado, 

tendo por objeto o fornecimento de equipamentos, instalação e treinamento 

técnico, mantendo-se as demais cláusulas. Relata em 09/01/2017 as 

partes firmaram novo ajuste, contrato de prestação de serviços n. 

6123/2016, tendo como objeto apenas a prestação de serviços técnicos 

preventivos e corretivos nos equipamentos da contratante, ora autora, 

que seriam todos aqueles que deveriam ser instalados pela ré. Alega que 

a ré, além de não ter entregue a totalidade dos equipamentos que se 

comprometera entregar e nem prestado os serviços que se obrigou nos 

dois contratos, esta lhe notificou em relação ao contrato n. 6123/2016 (em 

16/06/2017). Narra que em razão da notificação realizou levantamento e 

constatou primeiro, que efetivamente ficaram retidas algumas parcelas, 

que ocorreu por inadimplência contumaz da ré e segundo, que a ré de 

modo fraudulento teria usado software não original do programa de 

informática, apesar de ter contratado pela licença original. Assevera que 

por meio de auditoria ficou constatado inúmeros inadimplementos por parte 

da ré. Afirma que em razão do descumprimento com o avençado pela ré, 

reteve os pagamentos no valor de R$ 9.720,00. Mas afirma que efetuou 

pagamentos, descrendo os mesmos. Sustenta que está em procedimento 

de acreditação junto a ONA – certificação de qualidade da instituição de 

saúde de acordo com os requisitos definidos pela metodologia do Sistema 

Brasileiro de Acreditação (ONA) –, que é vital para sua continuidade 

empresarial. Aduz que em 03/07/2017 notificou a ré dando por rescindido 

o ajuste, no mesmo ato solicitou efetuar o registro de licença de software 

em nome do Hospital e trocar os equipamentos instalados no Hospital que 

estavam em desacordo com o ajuste. Requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar à que execute a instalação de todos os 

equipamentos adquiridos e que não foram instalados a tempo e modo, bem 

como substitua todos os equipamentos instalados em desconformidade 

com o ajustado, colocando equipamentos originais e que os mesmos 

fiquem em pleno funcionamento, tudo conforme relatório de auditoria 

confeccionado pela empresa Starsys. Proceder, ainda, todos os 

treinamentos que se obrigou a realizar e prestar toda a assistência técnica 

necessária no tempo e modo, no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena 

de multa diária. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo 

Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Sobre a tutela de urgência, Teresa 

Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente 

voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um 

prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do 

dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).” (In 

Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. 

Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Deste modo, 

para o deferimento da tutela almejada pela autora deve estar evidenciada 

a probabilidade do seu direito e o perigo da demora. Infere-se que as 

partes firmaram contratos de prestação de serviços, nos quais a ré se 

obrigou em fornecer equipamentos, instalação e treinamento técnico de 

equipamentos de controle de acesso e controle de segurança, prestação 

de serviços técnicos preventivos e corretivos no parque de equipamentos 

da autora, conforme as cláusulas que trata do objeto dos contratos e 

aditivo. Consta, ainda, que a ré notificou (Id 10959795) a autora no intuito 

de faze-la cumprir com a sua obrigação, que é o pagamento. Ainda, no 

mesmo documento que a ré estava pendente de sanar algumas 

demandas. De igual modo, há nos autos a notificação encaminhada pela 

autora dando como rescindido o contrato, assim como solicitou o 

saneamento dos serviços contratados. Há mensagens eletrônicas 

enviadas via correio eletrônico, nas quais o Hospital solicita manutenção 

dos equipamentos e também comprovantes de pagamento realizados em 

favor da ré, o que demonstra a probabilidade do seu direito. A autora 

assevera que necessita da conclusão dos serviços contratados porque 

está em procedimento de acreditação junto a ONA, certificação de 

qualidade da instituição de saúde de acordo com os requisitos definidos 

pela metodologia do Sistema Brasileiro de Acreditação (ONA), que é vital 

para sua continuidade empresarial. Entretanto, não instruiu o feito com 

documento capaz de demonstrar o requisito da urgência, a fim de 

configurar o perigo da demora. Deste modo, em análise sumária do feito 

não verifico a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da 

tutela de urgência. Verificada a ausência dos requisitos autorizadores 

para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento da tutela de 

urgência é medida que se impõe. Com estas considerações e 

fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Com advento do CPC/2015 

ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação 

deverão ser realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em 

atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 06 de março de 

2018 (06/03/2018) às 11:00 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 11 de dezembro de 2017. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024913-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024913-30.2017.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos mroais c/c pedido 

de concessão de tutela provisória de urgência satisfativa proposta por 

Felix Jeronimo Alvarez Paulino contra Cláudio Roberto Natal Junior, 

responsável pelo Jornal Página do Estado, ambos qualificados nos autos. 

O autor relata, em síntese, que o caso em questão se trata de nítida 

perseguição à sua pessoa, já que vem sendo duramente atacado por 

determinadas fontes jornalísticas, dentre estas o denominado 24 Horas 

News e Página do Estado, do réu. Aduz que a perseguição, que tem por 

único objetivo denegrir sua imagem, iniciou porque, no exercício de sua 

função de tabelião do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Santo Antônio 

de Leverger, prestou serviços cartorários à pessoa de Leandro Mussi, 

representado pelo advogado Pérsio Landim, os quais por interesses 

estritamente particulares e escusos aduziram que a assinatura de 

Leandro Mussi em um contrato de hipoteca é falsa. Porém, não 

corroborando com os desmandos de Leandro Mussi e seu advogado, se 

negou a invalidar a assinatura no contrato firmado nas dependências do 

Cartório mencionado, vez que o mesmo não está contemplado com 

quaisquer vícios ou irregularidades, tendo sido lavrado de forma autêntica 

e legal, sendo certo que caso o mesmo invalidasse aí sim estaria 

cometendo ato ilegal e inadequado, passível de apuração, o que não é o 

caso. Frustradas as tentativas de invalidação da assinatura, os senhores 

Leandro e Pérsio ficaram insatisfeitos e, dispostos a alcançarem a 

qualquer custo os seus objetivos, como uma forma de obterem o resultado 

almejado e desqualificarem sua honra, passaram, em conluio com o réu, a 

publicarem notícias de cunho ofensivo à sua pessoa. Desde então, 

passou a sofrer ataques desenfreados e gratuitos com a publicação de 

notícias no sítio eletrônico do Jornal Página do Estado, as quais são 

claramente infundadas e descabidas, além de sensacionalistas. 

Argumenta que por duas vezes foram feitas denúncias ao Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso com a suposta alegação de que estaria 

cometendo irregularidades nos serviços do Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Santo Antônio de Leverger – MT, em virtude da satisfação e 

contundência das provas carreadas aos autos (Processo n. 

273.41.2017.811.0053 – código 79646 e 652-79.811.0053 – código 

80517). Informa que o primeiro procedimento foi arquivado em menos de 

30 dias e tudo indica que este novo pedido de providência também está 

inteiramente fadado ao fracasso. Postula a concessão de tutela provisória 

de urgência antecipada para o fim de obrigar o réu a retirar do sítio 

eletrônico de sua propriedade, bem como de todos os sítios eletrônicos, 

inclusive em redes sociais tais como facebook e afins, as notícias 

descritas na inicial à seu respeito, no prazo de 10 (dez) dias. O autor 

emendou a inicial conforme determinado (ID’s 9606017 e 9872996). É o 

relatório. Decido. Defiro as emendas à inicial. Por esta via, pretende o 

autor a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o 

réu retira do sítio eletrônico “Página do Estado”, bem como das redes 

sociais e afins, as notícias que eventualmente foram publicadas 

envolvendo seu nome. Argumenta que as notícias tem o fim exclusivo de 

denegrir sua imagem enquanto tabelião do Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Santo Antonio de Leverger, uma vez que contém inverdades, 

invenções, acusações e distorções propositais, sendo algumas 

incompletas, sem qualquer conteúdo plausível, carregadas de frases 

esdrúxulas e que só fazem expressar a opinião pessoal do próprio réu. 

Alega que as reportagens não possuem os requisitos mínimos 

necessários para a publicação de uma matéria jornalística, seja por meio 

eletrônico ou por meio físico. Da análise das referidas matérias (ID’s 

9873003, 9873008, 9873030, 9873036, 9873099, 9873113) observa-se 

que o réu age com imprudência ao dar publicidade às notícias envolvendo 

o nome do autor sem se preocupar com a veracidade das mesmas, além 

de se utilizar de manchetes sensacionalistas, extrapolando totalmente os 

limites da informação. Outrossim, entre os meses de fevereiro a julho de 

2017, o réu publicou 12 notícias envolvendo o nome do autor, todas com 

títulos sensacionalistas, tais como: “Rolo e confusão – atividade ilegal do 

cartório de Felix gera faturamento de quase 3 mi”; “Cartorário acusado de 

autenticar assinatura falsa e induzir Polícia a erro; defesa nega”; Rolo e 

Confusão – situação de tabelião se agrava mas advogado é que é preso”; 

“Médico prepara denuncia contra Felix tabelião do Cartório de Santo 

Antonio”; “Rolo e confusão de Felix resulta em racismo contra advogado 

negro dentro da delegacia”; “Rolo e confusão – juiz defere liminar contra 

tabelião por falsificação de assinatura”; “Rolo e confusão – ex-funcionária 

do Cartório de Sto. Antonio desmente Tabelião Felix”; “Rolo e confusão – 

tabelião de Cartório Felix é punido pela Corregedoria por ilegalidades”; 

“Rolo e confusão – juiz determina abertura de sindicância contra Tabelião 

Felix”; “Jornalista é ameaçado em Cuiabá –MT por divulgar crimes de 

Tabelião e Delegado”; e “Oficial de Justiça invade prédio de idosa sem 

mandado tabelião Felix esta envolvido”. A questão sub judice é complexa e 

exige a apreciação de dois direitos constitucionalmente garantidos: de um 

lado o direito à liberdade de imprensa (CF/88, art. 5º, incisos IV, IX e XIV e 

art. 220), e de outro o direito ao segredo da vida privada, de onde decorre 

o direito à honra e imagem (art. 5º, inciso X). Nesse sentido: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RETRATAÇÃO. 

MATÉRIA VEICULADA EM JORNAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À 

DIGNIDADE E HONRA. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE 

INTENÇÃO DE ATINGIR A HONRA. DANOS MORAIS NÃO VISLUMBRADOS. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo conflito entre direitos igualmente 

protegidos pela Constituição Federal, no caso, a liberdade de imprensa 

com os direitos de personalidade, impõe-se a utilização da técnica de 

ponderação dos interesses, baseada no princípio da proporcionalidade, 

para averiguação de qual deles deve preponderar no caso concreto. 2. 

Quando a reportagem tem conteúdo meramente informativo, procurando 

esclarecer o público a respeito de assunto de interesse geral, sem 

enveredar na vida privada do cidadão, ou seja, quando há apenas o 

animus narrandi, não se vislumbra a existência de culpa ou dolo, ainda que 

a matéria objeto da reportagem contrarie os interesses da pessoa ali 

referida. 3. A empresa jornalística e/ou autor da reportagem somente 

serão responsabilizados civilmente se provado que extrapolaram os limites 

de informar, não constituindo abuso no exercício do direito de informação 

a reportagem jornalística que se limita a reproduzir fatos com o chamado 

animus narrandi. 4. Recurso desprovido. (TJDF; Rec 2012.07.1.038370-6; 

Ac. 776.873; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; 

DJDFTE 10/04/2014; Pág. 299)” Extraído Editora Magister sob n. 48565542. 

In casu, fica evidente a imprudência do réu quando analisamos suas 

publicações, inclusive, segundo consta dos autos o conteúdo da notícia 

“Rolo e confusão – juiz defere liminar contra tabelião por falsificação de 

assinatura” foi manipulado, fazendo com que o leitor entenda que 

determinado juiz proferiu decisão liminar contra o cartorário, enquanto, na 

verdade, trata-se de uma decisão em caráter de tutela cautelar na qual foi 

concedida a liminar em favor do autor da demanda, sendo que sequer faz 

parte no processo. De acordo com o Código de Processo Civil, a 

concessão da tutela provisória de urgência se faz necessária quando 

preenchidos os requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não 

diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Diante disso, verifico, nessa fase de cognição sumária, a 

verossimilhança das alegações do autor de que as publicações do réu 

envolvendo seu nome tem extrapolado o limite da informação ao cidadão, 

sendo certo que o perigo de dano ou o resultado útil do processo também 

é evidente. Posto isto e, nos termos do artigo 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA e determino que o réu retire de seu sítio eletrônico 

(paginadoestado.com.br), no prazo de 24 horas, as notícias envolvendo o 

autor e intituladas: “Rolo e confusão – atividade ilegal do cartório de Felix 

gera faturamento de quase 3 mi”; “Cartorário acusado de autenticar 

assinatura falsa e induzir Polícia a erro; defesa nega”; Rolo e Confusão – 

situação de tabelião se agrava mas advogado é que é preso”; “Médico 

prepara denuncia contra Felix tabelião do Cartório de Santo Antonio”; “Rolo 

e confusão de Felix resulta em racismo contra advogado negro dentro da 

delegacia”; “Rolo e confusão – juiz defere liminar contra tabelião por 

falsificação de assinatura”; “Rolo e confusão – ex-funcionária do Cartório 

de Sto. Antonio desmente Tabelião Felix”; “Rolo e confusão – tabelião de 

Cartório Felix é punido pela Corregedoria por ilegalidades”; “Rolo e 

confusão – juiz determina abertura de sindicância contra Tabelião Felix”; 

“Jornalista é ameaçado em Cuiabá –MT por divulgar crimes de Tabelião e 

Delegado”; e “Oficial de Justiça invade prédio de idosa sem mandado 

tabelião Felix esta envolvido”. Intime-se o réu para cumprimento da tutela 

provisória de urgência. Desde já, fixo multa diária de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) para o caso de descumprimento. Nos termos do art. 334 e §§ do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06/03/2018 às 12:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 
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José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência 

de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cuiabá 27 de novembro de 2017. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005320-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCUDERIA VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T.L.L - TRANSPORTES LOCACAO E LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005320-15.2017.8.11.0041 DESPACHO. Chamo o 

feito à ordem e designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2018, às 

10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 5 de dezembro de 2017. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032101-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032101-74.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 12/03/2018 às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1038136-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XCMG BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DOS REIS OAB - MG126094 (ADVOGADO)

LUCAS MIGUEL DE ALMEIDA OAB - MG165513 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGY SUL ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038136-50.2017.8.11.0041 DESPACHO 

Cientifique-se o juízo deprecante da distribuição desta carta precatória 

para este juízo. Cumpra-se ato deprecado. Após o cumprimento, 

devolva-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026402-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026402-05.2017.8.11.0041 DECISÃO Nível 

Representações Comerciais Ltda. ajuizou ação de cobrança com pedido 

liminar contra Philips do Brasil Ltda., ambos qualificados. Narra a inicial que 

em 15/04/2007 a autora foi contratada para exercer a representação 

comercial de lâmpadas, luminárias, reatores transformadores e ignitores 

das marcas Philips e Helfont no Estado de Mato Grosso, mas em 

30/03/2016, por não existir interesse na continuidade da relação, foi 

realizada notificação de Distrato entre as partes, tendo como notificante e 

causador da rescisão a ré Philips do Brasil Ltda. Informa que a 

representação consistia nas vendas dos produtos, sendo a autora 

remunerada por comissão de 3% (três por cento) do valor total das 

vendas faturadas em cada mês, cujo pagamento era feito após o envio da 

Nota Fiscal da representante. Afirma que com a vinda da Copa do Mundo 

para a cidade de Cuiabá, em 2014 a ré participou das licitações para 

fornecimento de seus produtos, em especial no Estádio Arena Pantanal e 

Aeroporto Marechal Rondon. Assim, foi incumbida de atender e efetuar as 

vendas, por meio das licitações, ao Consórcio Canal Livre e Marechal 

Rondon. Sustenta que embora tenha acompanhado toda a obra e dado o 

suporte necessário e prestado esclarecimento e até a entrega de ambas 

as obras, a ré não procedeu de forma correta com o pagamento de sua 

comissão. Diante disso, postula a concessão da tutela provisória de 

urgência para que seja oficiado à ré e ao Consórcio Canal Livre para que 

apresentem os recibos e notas fiscais relativas a compra e venda dos 

produtos objeto da representação comercial entre as partes. No mérito, 

requer o pagamento de todas as comissões devidas, corrigidas 

monetariamente e acrescida de juros de mora. É o relatório. Decido. Defiro 

a emenda à inicial e concedo, excepcionalmente, os benefícios da Justiça 

Gratuita à empresa autora. Retifique-se o valor da causa. De acordo com 

a sistemática processual, a concessão liminar da tutela provisória de 

urgência depende do preenchimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A tutela 

provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob 

pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser 

removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é 

preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 313.) In casu, a autora foi contratada para exercer a 
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representação comercial dos produtos da marca ré (Philips do Brasil) e, 

com o advento da Copa do Mundo, forneceu materiais e assistência até o 

término das obras de ampliação do Aeroporto Marechal Rondon e 

construção do Estádio Arena Pantanal, porém, não recebeu as comissões 

lhe devidas da forma ajustada, razão pela qual propôs esta ação de 

cobrança. Em caráter liminar, a autora pleiteia a expedição de ofício à ré e 

ao Consórcio Canal Livre para que os mesmos apresentem os recibos e 

notas fiscais relativas à compra e venda dos produtos objeto da 

representação comercial. Nesta análise de cognição sumária, verifica-se 

não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, haja vista que a 

própria autora afirma na inicial que as comissões eram pagas mediante a 

apresentação de nota fiscal por ela. Ou seja, se à autora competia 

apresentar a nota fiscal a fim de comprovar a venda e ter “direito” à 

comissão, não há porque compelir a ré a tal feito. Ademais, inexiste nos 

autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá 

comprometer o resultado do processo ou a efetivação do direito do autor, 

cabendo a espera para melhor elucidação dos fatos. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de determinar o aditamento da petição 

inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial 

está com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos 

termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 12/03/2018 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se. 

Cuiabá, 06 de dezembro de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032113-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032113-88.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2018 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Cite-se e intime-se, também, o litisconsorte indicado na exrodial para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, previstas no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032113-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032113-88.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2018 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Cite-se e intime-se, também, o litisconsorte indicado na exrodial para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, previstas no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032226-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032226-42.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia13/03/2018 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 
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representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024625-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA PEROTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1024625-82.2017.8.11.0041 Valor causa: R$ 80.009,87 Tipo: MONITÓRIA 

(40) Espécie: [CHEQUE] FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007 CGJ, procedo a intimação de Vossa Senhoria 

para recolher uma diligência para cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial 

de Justiça, juntando os originais nos autos. Advertência: A central de 

mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do 

caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedado os 

comprovantes de transferências eletrônicas ou efetuados através de 

envelopes, conforme portaria 64/2013/DF. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 

2017. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031687-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. V. J. L. (REQUERENTE)

ALEXANDRE FERNANDES MACHADO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031687-76.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Junto ao ID 

nº. 10899491 a parte autora requestou pela intimação da ré para que 

cumprisse integralmente a liminar. O pleito foi deferido junto ao ID nº. 

11039977, em 1º de dezembro de 2017, sendo a ré intimada em 

12/12/2017, com data limite para manifestação em 19/12/2017, às 

23:59:59, consoante previsão do Sistema PJE. A parte autora informa 

novamente que não houve o cumprimento integral da liminar, com a 

disponibilização de enfermeira pelo prazo de 24h. Em que pese o prazo 

não ter se exaurido, a situação narrada é de urgência, razão pela qual 

determino a intimação da parte ré para que cumpra integralmente a 

decisão liminar, ou caso já tenha cumprido, que comprove nos autos, no 

prazo de 48h, sob pena de majoração da multa diária e penhora eletrônica 

de bens. Em face da urgência distribua-se o mandado ao Oficial 

Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1033791-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ARAUJO ARRUDA NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033791-41.2017.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de despejo fundada em denúncia vazia com pedido liminar inaudita 

altera pars proposta por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. 

contra Nilo Araújo Arruda Neto, ambos qualificados. Relata que as partes 

firmaram, em 14 de setembro de 2012 o Instrumento Particular de Contrato 

de Locação de Quiosque do Goiabeiras Shopping Center, tendo como 

objeto a locação do espaço comercial identificado pelo n. Q27, situado no 

térreo do empreendimento Goiabeiras Shopping Center, pelo período de 10 

(dez) meses, com início no dia 15 de outubro de 2012 e término em 14 de 

agosto de 2013. Posteriormente, assinaram o Primeiro Aditamento ao 

contrato, celebrando a vigência do contrato até 31 de agosto de 2013 e, 

em 01 de setembro de 2014 o Segundo Aditamento. O Terceiro e último 

Aditamento assinado previa o período de locação de 01 de julho de 2014 

até 30 de junho de 2016, oportunidade em que o contrato passou a viger 

por prazo indeterminado. Como não mais possui interesse em dar 

continuidade à relação locatícia, notificou extrajudicialmente a ré para 

promover a desocupação voluntária do espaço, o que não ocorreu. 

Assim, dentro do prazo de 30 dias subsequente ao prazo concedido para 

desocupação, ajuizou a presente ação objetivando o despejo da empresa 

ré. Diante disso, requer a concessão liminar da tutela de urgência 

antecipada para expedir ordem de desocupação do imóvel em 15 dias. É o 

relatório. Decido. A autora pretende, por esta via, a desocupação do 

Quiosque n. 27, situado no térreo do empreendimento Goiabeiras Shopping 

Center, em Cuiabá – MT, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que não 

possui interesse na continuidade do contrato de locação firmado, cujo 

prazo foi prorrogado para indeterminado. Os doutrinadores Brunno 

Pandori Giancoli e Fábio Vieira Figueiredo esclarecem sobre a 

possibilidade da concessão de liminar em ações de despejo: “O despejo 

liminar é, sem dúvida, uma das maiores inovações processuais que 

repercutiu diretamente na Lei nº 8.245/91, ao lado da denúncia vazia. 

Trata-se de medida que se baseia no direito português, em que o 

legislador tinha a preocupação de atribuir maior interesse do locador em 

hipóteses excepcionais. “A expressão ‘conceder-se-á a liminar’ atribui 

uma força cogente à lei, não podendo o juiz atuar de forma discricionária, 

mas, se preenchidos os requisitos, deve conceder a medida liminar”. 

(Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira Figueiredo in Nova lei do inquilinato 

: análise crítica das alterações introduzidas pela lei n. 12.112/2009. Editora 

Saraiva, São Paulo, 2010, p. 52). As possibilidades de despejo liminar 

estão previstas no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, onde o inciso VIII 

contempla a hipótese do término do prazo da locação não residencial, 

desde que a ação tenha sido proposta até 30 dias do termo ou do 

cumprimento da notificação. Já o Código de Processo Civil dispõe que, 

para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos, quais 

sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesta fase de cognição sumária, reputo suficientes os documentos 

acostados com a inicial, os quais certamente evidenciam a probabilidade 

do alegado direito do locador em reaver seu imóvel, sendo certo que a 

locatária foi devidamente notificada para desocupação voluntária, e não o 

fez (ID 10556643). Registro que o despejo liminar não esgota o objeto da 

ação e não é um ato irreversível, levando-se em consideração que este 

Juízo ficará garantido por meio de caução, que tem previsão legal e é 

destinada ao acautelamento de eventual prejuízo suportado pela parte ré. 

Posto isto, e nos termos do art. 59, § 1º, inc. VIII, da Lei 8.245/91 alterada 

pela Lei 12.112/09 defiro a liminar pleiteada e determino que a ré desocupe 

o Quiosque n. 27, instalado no térreo do Goiabeiras Shopping, nesta 

Capital, no prazo de 15 (quinze) dias. Condiciono o cumprimento da liminar 

à caução, que deve ser prestada pelo autor em valor equivalente a três 

meses de aluguel. Após a prestação de caução, expeça-se o mandado de 

despejo. Conforme determina o artigo 334 e §§ do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2018 às 09:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 
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legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de novembro de 

2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038435-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038435-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARGARIDA NUNES DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Esta ação foi ajuizada no dia 19 

de dezembro de 2017, às 17:09 horas, após o inicio do recesso forense, 

que ocorreu às 15 horas do mesmo dia. E em que pese o pedido de tutela 

de urgência, a autora não promoveu a distribuição física a fim de que 

pudesse ser apreciada pelo magistrado plantonista. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de restabelecimento de 

fornecimento de energia elétrica com pedido de tutela antecipada proposta 

por Margarida Nunes de Souza em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, em que requer o beneficio da Justiça 

Gratuita, assim como a antecipação de tutela de urgência. A autora não 

trouxe aos autos qualquer documento que comprove a necessidade de 

ser beneficiada pela Justiça gratuita. Assim, nos termos do art. 99, § 2º, 

do CPC, intime-se a autora para trazer os documentos capazes de 

demonstrar a hipossuficiência tais como holerites, declaração de imposto 

de renda, em quinze dias. No mesmo prazo, deverá instruir o feito com 

extrato dos débitos do ano de 2017, termo de confissão de dívida e o 

comprovante de negativação do seu nome. Ainda, diante do lapso de 

tempo decorrido entre o ajuizamento, manifestar se ainda persiste o 

interesse na tutela de urgência. Por fim, ante a exposição de que há ação 

de revisão no Juizado Especial Cível, verificar a autora se não é o caso de 

execução de sentença. Após, conclusos. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037908-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037908-75.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037925-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037925-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Como 

infere na procuração de ID 11183096 e na declaração de hipossuficiência 

e residência de ID 11183103, a parte autora, aparentemente não podendo 

assinar, firmou o seu polegar como forma de assinatura. Contudo, a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser feita através de 

documento publico e/ou com assinatura a rogo e mais duas testemunhas, 

nos termos dos arts. 654 do Código Civil c/c 38 do CPC e orientação do 

CNJ. Posto isto, intime-se a parte autora para que em 15 (quinze) dias 

regularize sua representação processual. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036689-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BIHAIN ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036689-27.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 
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conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038144-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIR ROMAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038144-27.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036685-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BRITO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036685-87.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, apresentar cópia de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036652-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEITE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036652-97.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora, 

deverá em 15 (quinze) dias, apresentar cópia de prévio requerimento 

administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 

169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após 

o decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT, 08 

de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036264-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JULIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036264-97.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, apresentar comprovante de 

endereço. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036085-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER LEONARDO MORAES PAZZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036085-66.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035861-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOZIANO NAZARETH DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035861-31.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035847-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035847-47.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035477-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035477-68.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035463-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035463-84.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 10:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 
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conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Havendo interesse de menor, colha-se parecer do Ministério 

Público. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035424-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES BIE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035424-87.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035199-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTUNES BINSFELD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035199-67.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 11:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035078-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL FRANQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035078-39.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035077-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035077-54.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 11:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 
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conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034990-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL BOCCARDO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034990-98.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034973-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO AMANCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034973-62.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034939-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEMES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034939-87.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 08:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Havendo interesse de menor, colha-se parecer do Ministério 

Público. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038653-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARYS SUZAN FIGUEIREDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038653-55.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 
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requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não possua holerite e/ou declare renda, 

deverá esta colacionar cópia dos seus 3 últimos extratos bancários. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034910-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034910-37.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034844-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034844-57.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 08:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034724-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034724-14.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034798-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034798-68.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 
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Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034809-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REI DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034809-97.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 09:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034824-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034824-66.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034836-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034836-80.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2018 às 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037045-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037045-22.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se o autor 

para, em 15 dias, apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 8 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037058-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037058-21.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se o autor 

para, em 15 dias, apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 8 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037114-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOBERTO VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037114-54.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se o autor 

para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, apresentando cópia de 

prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008488-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINICIO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008488-25.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que foi designada 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334, CPC. Como 

verifica-se dos autos, a parte autora embora devidamente intimada (§ 3º, 

art. 334, CPC), não compareceu à audiência, deixando de justificar sua 

ausência. O ordenamento processual, sanciona a ausência injustificada 

das partes à audiência preliminar. Posto isto, nos termos do §8º do art. 

334, do CPC vigente, considero a ausência da parte autora como ato 

atentatório à dignidade da justiça e a sanciono (parte autora) com multa de 

2% do valor da causa, cuja a importância será revertida em favor do 

Estado. Deixo de designar nova data para audiência, como requerido pelo 

patrono do autor, eis que este não justificou o motivo pelo qual o seu 

cliente não compareceu ao ato. Ademais, nenhuma proposta de acordo foi 

formulado pelo patrono do autor na referida audiência. Aguarde-se o 

decurso do prazo para oferecimento de defesa pela ré. Após, concluso. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1034480-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SERAFIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER SERAFIM DOS SANTOS OAB - SP136518 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ROLEDO (REQUERIDO)

ANDREA ROLEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034480-85.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: NAIR SERAFIM DOS SANTOS REQUERIDO: ANDREA 

ROLEDO, CLAUDIA ROLEDO Vistos Cientifique-se a requerente e o juízo 

deprecante da redistribuição desta carta precatória para este juízo. 

Cite-se na forma deprecada. Após, cumprida a deprecata, devolva-se à 

Comarca de origem. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016884-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE JESUS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016884-88.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida sob ID9456306 e consequentemente DEFIRO 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

23/03/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022558-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BENEDITO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022558-47.2017.8.11.0041 DESPACHO DEFIRO a emenda 

a incial de ID 9264284 e 9264283, da mesma forma Defiro PARCIALMENTE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando o autor, tão 

somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos do art. 98, 

5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 

08/:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030929-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO LEAL BOICA (AUTOR)

TEREZA MENDES BOICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030929-97.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial e consequentemente Defiro PARCIALMENTE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, isentando os autores, tão somente, do 

pagamento das custas e taxas iniciais nos termos do art. 98, 5° do 

CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2018 às 08:30 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028104-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON KARA JOSE (AUTOR)

LIDIA COTAIT KARA JOSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRIGANTI OAB - SP165367 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICIAL DO 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS - 1ª 

CIRCUNSCRIÇÃO DE CUIABÁ (RÉU)

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028104-83.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial . Não há pedido liminar a ser apreciado. Designo audiência de 

conciliação para o dia 02/04/2018 às 08:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029883-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA REGINA SEVERO RAMOS (EXECUTADO)

JOSE APOLINARIO RAMOS (EXECUTADO)

MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029883-73.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida. Uma vez comprovado que o autor é pessoa idosa (ID 

10055044), DEFIRO a tramitação prioritária conforme requerido, 

ANOTE-SE. Cite-se o devedor executado para, no prazo de três dias, 

pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 291 de 1102



Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de 

integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária 

será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, 

§ 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento 

dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do débito em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de 

janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001775-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDICE CERCI JUNIOR (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENE DE ALMEIDA RUSSI OAB - PR56507 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES PELISSARI (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENE DE ALMEIDA RUSSI OAB - 057.667.349-80 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001775-34.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se as partes e o Juízo deprecante da redistribuição desta carta 

precatória para esta unidade judiciária. Designo a audiência para o dia 

09/04/2018 às 13:00 horas, com finalidade de colher depoimento do autor 

Eurídice Cerci Junior. Ciência da data designada ao Juízo Deprecante e 

intimem-se as partes. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001505-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO SANTO ANTONIO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENNER RODRIGO MARQUES BATISTA OAB - SP321608 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001505-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão do oficial de justiça (Id 8669191), intime-se a parte autora para 

se manifestar, informando, inclusive, o atual endereço da ré, no prazo de 

quinze dias. Após, decorrido o prazo e não sendo atendida a ordem 

judicial, certifique-se e devolva-se esta carta. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036779-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR LEGRAMANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUELE BARBOSA CAMELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036779-35.2017.8.11.0041 DESPACHO Diante dos 

documentos apresentados , concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita ao exequente. Cite-se o devedor executado para, no 

prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034891-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034891-31.2017.8.11.0041 Defiro a assistência judiciária 

gratuita ao autor. Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2018 

às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019991-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSO ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019991-43.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda a inicial. Intime-se os devedores, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Na hipótese de o devedor ser 

representado pela Defensoria Pública ou quando não tiverem 

procuradores constituídos nos autos, ressalvando a possibilidade do 

inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para cumprimento da sentença 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. A intimação do devedor somente será realizada por edital, 

quando, citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na 

fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o 

débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso 
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de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). Por fim, se o devedor não 

efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o 

§ 3º do art. 523 do NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, 

decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que os executados, independente de penhora ou nova 

intimação, apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na 

forma prevista no art. 525 do NCPC. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028775-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BELARMINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA SILVA OAB - SP398104 (ADVOGADO)

GEISA AMANDA PEDRAO RAMALHO OAB - SP396718 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DA PENHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028775-09.2017.8.11.0041 DESPACHO DEFIRO a emenda 

a inicial e consequentemente Defiro PARCIALMENTE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, isentando o autor, tão somente, do 

pagamento das custas e taxas iniciais nos termos do art. 98, 5° do 

CPC/15. Cite-se o devedor executado para, no prazo de três dias, pagar a 

dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, 

§ 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento 

dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do débito em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de 

janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031586-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAURO ABDALA TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE ZANDONADI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031586-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc O 

recolhimento das custas foi realizado através da petição de ID.10287840. 

Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem 

eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, 

expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, 

nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará 

isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer 

embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, haverá a conversão do mandado monitório em mandado 

executivo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026985-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERY MOREIRA SALAZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGA SALVADORA DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026985-87.2017.8.11.0041 Vistos e etc DEFIRO a 

emenda a inicial e consequentemente Defiro PARCIALMENTE os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, isentando o autor, tão somente, do 

pagamento das custas e taxas iniciais nos termos do art. 98, 5° do 

CPC/15. Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de prova 

escrita sem eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 

do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo de 

quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu 

poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024350-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDES DE SOUZA TOYAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER RAMOS TONHAO OAB - SP190216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024350-36.2017.8.11.0041 Vistos e etc Defiro a 

emenda a inicial. Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de 

prova escrita sem eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do 

art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo 

de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu 

poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010181-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FREIRE GONCALVES DA SILVA OAB - SP264607 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEX-MT TRANSPORTES LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010181-44.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o juízo deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Cite-se na forma deprecada. Após, 

cumprida, devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027837-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (RÉU)

SOLARECOLOGICA.COM COMERCIO D E  P R O D U T O S 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027837-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc Defiro a 

emenda a inicial. Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de 

prova escrita sem eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do 

art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo 

de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu 

poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1032643-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NOBRE DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA LUCIA DE AMORIM (EXECUTADO)

BENEDITO LIBERATO DE AMORIM (EXECUTADO)

AIDE BENEDITA DE AMORIM (EXECUTADO)

JOACIR HERMES DE AMORIM (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS DE AMORIM (EXECUTADO)

ELIZABETH ROSE DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032643-92.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda a inicial e consequentemente DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita a exequente. Intimem-se os executados, através de seus 

patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Na hipótese de os 

executados serem representados pela Defensoria Pública ou quando não 

tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a possibilidade 

do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para cumprimento da 

sentença deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, no 

prazo de 15 (quinze) dias. A intimação dos executados somente será 

realizada por edital, quando, citados na forma do art. 256 do NCPC e 

tiverem sido revéis na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). Por fim, 

se os devedores não efetuarem tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independente de penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua 

impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031817-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031817-66.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

como determinado no ID 11129837. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032163-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MODESTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032163-17.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

como determinado no ID 11130242. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037115-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESON DE ALMEIDA STROPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037115-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

como determinado no ID 11120701. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035848-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID LONGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035848-32.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2018 às 09:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1035977-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AVALONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (RÉU)

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035977-37.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/03/2017 às 10:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009337-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI MARTINS DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE SOUZA FERNANDES OAB - SP280188 (ADVOGADO)

VITOR DONISETE DE MAGALHAES OAB - SP381793 (ADVOGADO)

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDAIR PIRES DE CAMARGO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009337-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. Cumpra-se na forma deprecada. Após, 

cumprida, devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1027646-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA VINHAS OAB - SP255427 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SF COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027646-66.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

exequente para efetuar ao pagamento da diligência do oficial de justiça, no 

prazo de quinze dias. Efetuado o pagamento, cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se no prazo máximo de 10 dias. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011792-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR ALEX SIQUEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011792-32.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/03/2018 às 09:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020461-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020461-74.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1032118-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ANTONIO ZEMBRANI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DE SOUZA COLOMBO OAB - RO3371 (ADVOGADO)

EUSTAQUIO MACHADO OAB - RO3657 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PERSEGONA KNOLL (DEPRECADO)

JOAO KNOLL (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032118-13.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. Cite-se. Após o cumprimento, devolva-se 

à Comarca de origem. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1021662-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CARVALHO PIVA (DEPRECANTE)

TOMAZIA DE CARVALHO PIVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ALBORGHETTI OAB - SC20782 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021662-38.2016.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o juízo deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Ante o teor da certidão do oficial de 

justiça (Id 5022329), intime-se a exequente para se manifestar, no prazo 

de quinze dias. Na hipótese de quedar-se inerte, certifique-se e 

devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1032661-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TURKOT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES VIANA DE OLIVEIRA OAB - RO1357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. SANTOS TRANSPORTES - EIRELI - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032661-16.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o juízo deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Cite-se. Após o cumprimento, 

devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1033830-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ELAINE MOTTA DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER PAZ COUTINHO OAB - PR46302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO JOSE SIMIONI (DEPRECADO)

MARIA MADALENA RODRIGUES SIMIONI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033830-38.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. Ante o teor da certidão do oficial de 

justiça (Id 11288432), intime-se a autora para requerer o que de direito, em 

cinco dias. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012594-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBE MOREIRA CONSI (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEDIMA INES MULLER (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012594-30.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cientifique 

se a parte autora e o juízo deprecante da redistribuição desta carta 

precatória para este juízo. Oficie-se ao Juízo deprecante solicitando nova 

data de audiência. Aportando nos autos nova data, cumpra-se na forma 

deprecada. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1018401-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARBOSA DE OLIVEIRA 37294184836 (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO MENDES DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP330482 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE OLIVEIRA VICENTE 95343776191 (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018401-31.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o juízo deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Cumpra-se a decisão de ID 

8128940. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016126-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FRANK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016126-12.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004840-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004840-37.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004840-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004840-37.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029877-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029877-66.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial. Designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2018 às 09:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032184-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LURNIO DIAS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032184-90.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial. Anote-se como já determinado (ID 10360902). Designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2018 às 09:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 
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prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011795-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAATTIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011795-84.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado do réu. Assim redesigno o dia 

24/04/2018 às 10:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intime-se todos nos endereços informados e nos termos 

da decisão de ID 79674478. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024117-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO COSTA AZUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MATUOCA (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA SOUZA CAETANO MATUOCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024117-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado do réu. Assim, redesigno o dia 

24/04/2018 às 10:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intime-se todos nos novos endereços informados e nos 

termos da decisão de ID 9320524. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038464-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1038464-77.2017.8.11.0041 Valor causa: R$ 881.179,22 Tipo: PETIÇÃO 

(241) Espécie: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA] FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, procedo a intimação de Vossa Senhoria para 

recolher uma diligência para cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, referente a decisão de ID 11287249, juntando os originais nos 

autos, tendo em vista se tratar de liminar deferida. Advertência: A central 

de mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca 

do caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedado os 

comprovantes de transferências eletrônicas ou efetuados através de 

envelopes, conforme portaria 64/2013/DF. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 

2018. MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1033102-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESTCON BRASIL LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMAPAS LTDA (DEPRECADO)

RUBEM BARRETO SILVEIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033102-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o juízo deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Cumpra-se na forma deprecada. 

Após, devolva-se à Comarca de origem no prazo de 10 dias. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012900-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS DIAS DE MOURA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012900-96.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o juízo deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Cumpra-se na forma deprecada. 

Após, devolva-se à Comarca de origem no prazo de 10. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014971-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO VISUAL VIDRACARIA CASTALDELI LTDA - ME (DEPRECADO)

MAURICIO DE FREITAS CASTALDELI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014971-71.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o Juízo Deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. Cite-se na forma deprecada. Após, 

devolva-se à Comarca de origem no prazo de 10 dias. Cuiabá, 9 de janeiro 

de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014991-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DOS SANTOS OAB - RO4878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014991-96.2016.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o juízo deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Informado o novo endereço, 

cite-se. Após, devolva-se à Comarca de origem no prazo de 10 dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035978-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN LEITE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035978-22.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005642-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GONZATTI (AUTOR)

THIAGO GONZATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Roberto Viana (RÉU)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

MARCIO OLIVEIRA SILVA 01740702174 (RÉU)

MARCIO OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005642-35.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

certidão de ID 10395261 não houve tem hábil para citar todos os réus. 

Aassim redesigno o dia 07/05/2018 às 10:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da 

decisão de ID 9279553. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 9 

de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005642-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GONZATTI (AUTOR)

THIAGO GONZATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Roberto Viana (RÉU)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

MARCIO OLIVEIRA SILVA 01740702174 (RÉU)

MARCIO OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005642-35.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

certidão de ID 10395261 não houve tem hábil para citar todos os réus. 

Aassim redesigno o dia 07/05/2018 às 10:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da 

decisão de ID 9279553. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 9 

de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024274-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024274-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante 

certidão de ID 10538298 redesigno o dia 27/03/2018 às 09:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos 

nos termos da decisão de ID 9999340. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036370-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036370-59.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/03/2018 às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010315-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010315-71.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/03/2018 às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014483-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FLAVIO ANDRADE ZAMARIOLI OAB - MT8434/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014483-19.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O réu não 

foi citado/intimado para a audiência com a antecedência mínima 

estabelecida por Lei. Assim, redesigno o dia 27/03/2018 às 09:30 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos 

nos termos da decisão de ID 9160786. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036386-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TICIANE ROBERTA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036386-13.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023573-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO JOSE DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS OAB - MT23274/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023573-51.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/03/2018 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022629-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA SCHENEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022629-49.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/03/2018 às 10:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 
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entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017033-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA LIMA DERKOSKI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017033-84.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado do réu. Assim redesigno o dia 

27/03/2018 às 10:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9471337. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018661-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER ALLAN NESPOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018661-11.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/03/2018 às 11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022469-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIONIZIA DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022469-24.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/03/2018 às 11:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017733-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE SOUZA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017733-60.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante o 

consignado na ata de ID 10520027, DEFIRO o pedido de ID 11057170 e 

consequentemente redesigno o dia 23/03/2018 às 08:45 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos 

VIA DJE para comparecimento, eis que todos estão devidamente 

representados. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 9 de 

janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022684-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE GRACILIA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022684-97.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 
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do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/03/2018 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026757-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON FRUTUOZO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026757-15.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/03/2018 às 11:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022848-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAVARIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ HOMEM DE MELLO BIANCHI OAB - SP319124 (ADVOGADO)

MARCO VANIN GASPARETTI OAB - SP207221 (ADVOGADO)

MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG OAB - DF28520 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022848-62.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O réu 

manifestou o seu interesse na audiência de conciliação (ID 11043155). 

Assim, redesigno o dia 17/04/2018 às 08:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos (VIA DJE) nos 

termos da decisão de ID 9250820. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013252-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TABAJARA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013252-54.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora já se manifestou pela utilização do laudo pericial elaborado junto a 

central de conciliação do fórum da capital, para o julgamento antecipado 

do feito. Assim, intime-se a parte ré para que, em 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto à possibilidade de utilização da pericia realizada perante 

a Central de Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006327-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006327-42.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o Juízo Deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. Cite-se. Após, devolva-se à Comarca de 

origem no prazo de 10 dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002535-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUESON DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002535-80.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora já se manifestou pela utilização do laudo pericial elaborado junto a 
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central de conciliação do fórum da capital, para o julgamento antecipado 

do feito. Assim, intime-se a parte ré para que, em 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto à possibilidade de utilização da pericia realizada perante 

a Central de Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006048-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Adair Cesar Copetti (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Implant Center Odontologia Ltda - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006048-56.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o Juízo Deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Cite-se. Após, devolva-se à 

Comarca de origem no prazo de 10 dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020823-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIM HENRIQUE CAMARGO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020823-13.2016.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora já se manifestou pela utilização do laudo pericial elaborado junto a 

central de conciliação do fórum da capital, para o julgamento antecipado 

do feito. Assim, intime-se a parte ré para que, em 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto à possibilidade de utilização da pericia realizada perante 

a Central de Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000856-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICK GARCIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000856-45.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que, em 10 (dez) dias, se manifestem quanto à 

possibilidade de utilização da pericia realizada perante a Central de 

Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito. Em seguida, 

concluso. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008127-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES LEITE DA CRUZ BENITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT0020453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008127-08.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003620-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON COLETA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA LOTERICA SAO BENEDITO LTDA. - ME (RÉU)

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

PAULO CESAR LEMES (RÉU)

JOELDES LAZZARI LEMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003620-04.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço de ID 10071912. Seguem informações 

obtidas junto à base de dados da RECEITA FEDERAL, DETRAN e do 

TRE-MT. Cite-se por oficial de justiça nos endereços encontrados nesta 

comarca e pelos correios naqueles encontrados em comarcas distintas. 

Intime-se o autor para ciência. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1011737-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER HENRIQUE SENTINELLO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LEITE DUARTE OAB - SP268659 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO RODRIGUES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011737-81.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o Juízo Deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Cite-se. Após, devolva-se à 

Comarca de origem no prazo de 10 dias. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006326-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006326-57.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o Juízo Deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Ante o teor da certidão do oficial de 

justiça (Id 9922086), intime-se o exequente para se manifestar, 

requerendo o que de direito, em 15 dias. Decorrido o prazo e nada sendo 

requerido, certifique-se e devolva-se a deprecata à Comarca de origem. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015391-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GOMES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015391-13.2016.8.11.0041 DESPACHO Tendo em vista as 

razões já expostas na decisão de ID. 4778437, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pela autora (ID. 11215411). Ademais, 

verifica-se que as rés não estão se negando a consertar o veículo, o qual 

se encontra no pátio da concessionária. Visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013730-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA SA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013730-96.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

certidão do oficial de justiça, devolva-se a carta precatória à Comarca de 

origem no prazo máximo de 10 dias. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014754-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROMANO DEOLINDO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EDUARDO FERNANDES MOREIRA DE SOUZA SANTOS OAB - 

SP268890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014754-62.2016.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o Juízo Deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. Cite-se. Após, devolva-se à Comarca de 

origem no prazo de 10 dias. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1015388-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR OAB - RO3897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FRANTZ (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015388-58.2016.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o Juízo Deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Defiro o pedido do ID 3058158. 

Devolva-se à Comarca de origem no prazo máximo de 10 dias. Cuiabá, 10 

de janeiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1018107-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.C. DISTRIBUIDORA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS OAB - MG129597 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018107-76.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o Juízo Deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade judiciária. Intime-se a parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça, consignando 

que a parte interessada poderá consultar através do site 

w w w . s i n d o j u s - m t . o r g . b r  o u  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

atendendo aos termos das Portarias ns.º 64/2013/DF e 02/2017/DF. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e não sendo atendida a ordem, 

devolva-se à Comarca de origem, como determina o art. 393 da 

CNGC/TJMT. Atendida a determinação, cumpra-se o ato deprecado e, 

após, devolva-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011209-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROCKENBACH - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT13548/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011209-47.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006846-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ROSA DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT0011799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006846-17.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1022689-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILEI ESTEVAM VIEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BERNARDES FERREIRA VERNIZZI OAB - 356.319.438-67 

(PROCURADOR)

DIEGO TAVARES OAB - 376.257.038-86 (PROCURADOR)

HENRIQUE MARCONATTO DE ANDRADE OAB - SP319765 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO FRANCO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022689-22.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. Intime-se a parte autora para comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, consignando que a parte 

interessada poderá consultar através do site www.sindojus-mt.org.br ou 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os 

valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao 

meirinho, atendendo aos termos das Portarias ns.º 64/2013/DF e 

02/2017/DF. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e não sendo atendida a 

ordem, devolva-se a deprecata à Comarca de origem, como determina o 

art. 393 da CNGC/TJMT. Paga a diligência, cumpra-se o ato deprecado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem, no prazo máximo de 10 dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1028599-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB - RO635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISONETE BURNIER (DEPRECADO)

JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028599-30.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte exequente e o Juízo Deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para esta unidade judiciária. Intime-se o exequente 

para dar cumprimento integral a decisão proferida no ID 9880482, eis que 

não há comprovante de pagamento de diligência do oficial de justiça. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e não sendo atendida a ordem, 

devolva-se à Comarca de origem, como determina o art. 393 da 

CNGC/TJMT. Paga a diligência, cumpra-se o ato deprecado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1023470-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA PEREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIA ALEXANDRA SOARES OAB - SP253625 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Tainara Pereira da Silva (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023470-44.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. A autora é beneficiária da Justiça gratuita. 

Cite-se. Após, devolva-se à Comarca de origem no prazo de 10 dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022569-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOAQUIM ASCHAR (RÉU)

CONSTRUTORA SOL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022569-13.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Cite-se a 

empresa ré através doss seus sócios Mariano e Ana Claudia, conforme 

requerido na petição de ID 9963307. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023581-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. E. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023581-62.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023512-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023512-93.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cite-se 

como requerido na petição de ID 10447762. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012473-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. D. P. (AUTOR)

IRACY PIRES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012473-02.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009209-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO DUARTE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE BRITO (REQUERIDO)

ROBSON VARGAS DE BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEMI ALVES DE JESUS OAB - MT0004264A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009209-74.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000063-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLIELTON SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000063-09.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para, em 15 (quinze) dias, manifestarem se concordam com a 

utilização do laudo pericial elaborado em audiência de conciliação. Cuiabá, 

9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 306 de 1102



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014225-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA BATAREGUIRE (AUTOR)

FLAVINHO BURUOECREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

VANIA TOROREUDO OAB - 044.782.531-37 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014225-09.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007189-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYTHALLO ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007189-13.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que, em 15 (quinze dias), informem se concordam com a 

utilização do laudo pericial elaborado em audiência, ou requererem o que 

de direito. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007546-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007546-90.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que, em 15 (quinze) dias, informem se possuem interesse 

na utilização do laudo pericial elaborado em audiência, ou para que 

requeiram o que de direito. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007546-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007546-90.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que, em 15 (quinze) dias, informem se possuem interesse 

na utilização do laudo pericial elaborado em audiência, ou para que 

requeiram o que de direito. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024179-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERGUE SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024179-16.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020999-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA MACEDO FALCAO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ PJE n° 1020999-55.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015752-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GERDO KOCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELY FERNANDA MARTINEZ KOCH OAB - MT21877/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015752-93.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023951-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO SIMIONATTO DOENHA ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA BUZETTI OAB - MT13590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023951-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado da parte ré. Assim redesigno o dia 

09/04/2018 às 12:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9321270. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036596-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036596-64.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autoras 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-as para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001790-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001790-03.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016585-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA TEIXEIRA BARROS (RÉU)

GUSTAVO FITIPALDI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016585-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 
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vista que os réus desocuparam o imóvel, expeça-se mandado de imissão 

de posse, como requerido pelo autor (ID. 10675063). Indefiro o pedido de 

citação por edital formulado pelo autor, eis que não se esgotaram os meios 

de localização dos réus. Intime-se o autor para que providencie os meios 

necessários à citação dos réus. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001092-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARNEIRO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001092-94.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036699-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARSENIA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT0018725A (ADVOGADO)

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036699-71.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037152-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PINOTE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037152-66.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/03/2018 às 12:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038605-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038605-96.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037227-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCISCO DE CARVALHO (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037227-08.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 
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holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020865-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS SOARES NOGUEIRA BARROS (AUTOR)

FRANCISCO ROGERIO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020865-62.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Os autores 

apresentaram o endereço atualizado do réu. Assim, redesigno o dia 

28/05/2018 às 11:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 43719998. 

O réu deverá ser citado/intimado via Carta Precatória, conforme requerido 

pelo autor. Certifique se a Prefeitura de Cuiabá cumpriu a determinação de 

ID 4371998. Em sendo negativo, renove-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020865-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS SOARES NOGUEIRA BARROS (AUTOR)

FRANCISCO ROGERIO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020865-62.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Os autores 

apresentaram o endereço atualizado do réu. Assim, redesigno o dia 

28/05/2018 às 11:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 43719998. 

O réu deverá ser citado/intimado via Carta Precatória, conforme requerido 

pelo autor. Certifique se a Prefeitura de Cuiabá cumpriu a determinação de 

ID 4371998. Em sendo negativo, renove-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037319-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMYLLER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037319-83.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 16/04/2018 às 08:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037472-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIL PEREIRA DE PINHO E COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037472-19.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Observa-se que a parte autora não identificou e não observou uma ordem 

organizada dos documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece o 

artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. – grifei. Desse modo, intime a parte requerente para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, procedendo nova juntada dos 

documentos que acompanham a inicial de forma ordenada, identificando 

cada um deles conforme a norma acima, sob pena de indeferimento da 

exordial. Com a emenda, proceda a exclusão dos documentos juntados de 

forma equivocada com a inicial (id n11118990 a 11118994 e 11139702 a 

11139711). Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá, 

11 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1038179-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038179-84.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de denominada ação cautelar preparatória para indenizatória c/c perdas e 

danos e lucros cessantes proposta por Uraçay Alonso Teixeira Borges 

em face de Maiza Medeiros. A petição inicial do autor é confusa e de difícil 

compreensão. Primeiro, o autor não apresenta qualquer argumento que 

justifique a distribuição por dependência ao processo nº 
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1037909-60.2017.8.11.0041. Segundo, não é possível da inicial verificar a 

ordem cronológica dos fatos narrados. Além disso, embora nomine a ação 

como cautelar preparatória, pede a distribuição por dependência a um 

processo já existente e requer tutela de evidencia para bloqueio de um 

imóvel adjudicado em processo do Quinta Juizado Especial Cível. Contudo, 

autor não colaciona sequer a matricula do imóvel e, conforme prevê o art. 

311, IV do CPC/1, para o conhecimento da tutela de evidencia o pedido 

deverá vir robustamente provado. O autor narra fatos de uma ação em 

tramite perante o Juizado Especial, requerendo o apensamento daquela 

aos presentes autos. Todavia, além do obstáculo da competência e de 

vinda de processo já sentenciado do juizado para a justiça comum (em 

fase de cumprimento de sentença), não colaciona os principais 

documentos daqueles autos, apresentando tão somente 03 decisões lá 

proferidas, impossibilitando assim que o juízo verifique se há pertinência 

no seu pedido. Quanto aos pedidos de mérito, uma vez se tratando de 

ação indenizatória, imprescindível que o autor informe de forma detalhada 

as datas dos fatos que geraram o seu pleito indenizatório, eis que de 

posse destes poderá a ré se defender, bem como terá o juízo parâmetros 

para a possível fixação dos lucros cessantes, juros e correções 

monetária, bem como apurar eventual ocorrência de prescrição. Conforme 

demonstrado acima a petição inicial apresenta diversos vícios, não 

podendo o magistrado indeferi-la de forma liminar. Assim, e em 

atendimento ao que determina o art. 9º e 321 do CPC/15 DETERMINO a 

intimação do autor para que, em 15 (quinze) dias: - Emende a inicial, 

narrando de forma lógica e clara os fatos, informando a data dos fatos 

geradores do pleito indenizatório; - Justifique a distribuição por 

dependência aos autos 1037909-60.2017.8.11.0041; - Se manifeste sobre 

a possível ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; - 

Apresente a matricula atualizada do imóvel a qual busca ser bloqueado; - 

Colacione todas e quaisquer provas que corrobore com os fatos narrados 

por este; - E, fim de comprovar que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, colacionar cópia dos 03 últimos meses dos extratos de suas 

contas bancarias, uma vez que já informou que não declara renda a 

Receita Federal. O não cumprimento das determinação poderá acarretar o 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 319, III do CPC/15, e dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e concluso. Cuiabá, 11 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000263-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSANARA YANNA GAYVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000263-79.2018.8.11.0041 

AUTOR: JUSSANARA YANNA GAYVA DE ALMEIDA RÉU: MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 09/04/2018 às 

12:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038022-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGGIO DELLA TORRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN STROBEL MOREIRA KVIECZINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038022-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038172-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEIHRICH E BRUSAMARELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN LURI ADACHI OAB - MT19666/O (ADVOGADO)

ALAN HENRIQUE WEIHRICH OAB - MT20155/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

FRATELLO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038172-92.2017.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038807-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACY CARLOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR SOUSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

STAEL DE CASSIA CAMPOS SARDINHA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA (EXECUTADO)

ELANE ZAVATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038807-73.2017.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 
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em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Defiro o pedido de citação por correspondência os 

devedores residentes em Primavera do Leste/MT. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

11 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRALHERIA OLIVEIRA AMORIM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000282-85.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038723-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FONSECA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038723-72.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/04/2017 às 10:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000132-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000132-07.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso o autor não declare renda, deverá colacionar cópia dos 

03 últimos meses de seus extratos bancário. Em igual prazo, nos termos 

do art. 319 do CPC/15 adequar sua inicial, devendo trazer aos autos cópia 

legível da CTPS onde consta as folhas de contratação. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038821-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT19714/O (ADVOGADO)

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALAZO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038821-57.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, justificar porque marcou os documentos 

como sigilosos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILLENIUM EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000221-30.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 
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com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038792-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FARIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038792-07.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2017 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038380-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038380-76.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 24/04/2018 às 11:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038269-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINAURA ISABEL RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038269-92.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, no termos do art. 319, II do NCPC deverá a 

parte autora adequar sua inicial, devendo informar o endereço eletrônico, 

sob pena de INDEFERIMENTO da petição inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 

de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000226-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000226-52.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

(meses) de suas contas bancárias e/ou declaração de imposto de renda, 

sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, 

rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). INCLUA-SE a empresa RODRIGO 

MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA no polo ativo da 

presente demanda, eis que a mesma também é autora, devendo esta, no 

prazo acima concedido, apresentar balancete de arrecadamento e/ou 

cópia dos três últimos (meses) de suas contas bancárias e/ou declaração 

de imposto de renda de pessoa jurídica, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000244-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000244-73.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos (meses) de suas contas bancárias e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). INCLUA-SE 

RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA no polo 

ativo da presente demanda, eis que a mesma também é autora, devendo 

esta, no prazo acima concedido apresentar balancete de arrecadamento 

e/ou cópia dos três últimos (meses) de suas contas bancárias e/ou 

declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038319-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS LIMA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038319-21.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não declare renda deverá esta colacionar 

cópia dos 03 últimos meses de seus extratos bancário. Em igual prazo, 

nos termos do art. 319, II do NCPC deverá a parte autora adequar a inicial. 

devendo informar seu endereço eletrônico, sob pena de INDEFERIMENTO 

da petição inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000381-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROTTO & LAZZARI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIELSON CLARO VENTURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000381-55.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037769-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TOLEDO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037769-26.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 24/04/2018 às 12:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038471-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO GONCALVES QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038471-69.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 08:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038498-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038498-52.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, nos termos do art. 319, II do NCPC deverá 

adequar sua inicial, informando seu endereço eletrônico, bem como trazer 

aos autos cópia legível da CTPS, visto que o ID 11238011 é totalmente 

ilegível, sob pena de INDEFERIMENTO da petição inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038512-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARIK EDUARDO SANTIAGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038512-36.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038601-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA ARDAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038601-59.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não declare renda, deverá colacionar cópia 

dos 03 últimos meses de seus extratos bancário. Em igual prazo, nos 

termos do art. 319. II do NCPC deverá adequar sua inicial, devendo 

informar seu endereço eletrônico, sob pena de INDEFERIMENTO da petição 

inicial. Bem como Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000069-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000069-79.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou cópia dos 03 últimos meses de seus extratos bancário, sob 

pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. 

Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de janeiro 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000105-24.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 08:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 
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prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000493-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA COSTA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000493-24.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2017 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GUSTAVO PESSOA LOPES ESTEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000373-78.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou cópia dos 03 últimos meses de seus extratos bancário, sob 

pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. 

Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000214-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DOS SANTOS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000214-38.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não declare renda, deverá colacionar cópia 

dos 03 últimos meses de seus extratos bancário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

16 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000237-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO RODRIGUES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000237-81.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não declare renda, deverá colacionar cópia 

dos 03 últimos meses de seus extratos bancário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

16 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000246-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCISCA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000246-43.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 
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Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1027934-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CODEP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

CONDOMINIO VILLA FIRENZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027934-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11150649 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 08:00 horas. Cadastre os advogados do réu no sistema. 

Cite e intime todos da nova data. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003723-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA PIRES DA SILVA OAB - MT0017141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR ROHDEN (RÉU)

TESSA DOS ANJOS RAMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003723-11.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11150776 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 09:30 horas. Cite e intime todos da nova data. Cumpra-se 

expedindo o necessário Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000248-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA LOPES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000248-13.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não declare renda, deverá colacionar cópia 

dos 03 últimos meses de seus extratos bancário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

16 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000251-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO AMADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000251-65.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000411-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000411-90.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 10:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 
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conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000410-08.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARVALHO JUNIOR DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000258-57.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 09:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000292-32.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 10:00- horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000316-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ PJE n° 1000316-60.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000353-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA MARTINS (AUTOR)

G. L. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000353-87.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não declare renda, deverá colacionar cópia 

dos 03 últimos meses de seus extratos bancário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000394-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000394-54.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou cópia dos 03 últimos meses de seus extratos bancário, sob 

pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. 

Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDSON DA CRUZ MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000623-14.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 11:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000690-76.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 
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da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000698-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO AGUIAR BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000698-53.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRALHERIA OLIVEIRA AMORIM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000282-85.2018.8.11.0041 

AUTOR: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. RÉU: 

SERRALHERIA OLIVEIRA AMORIM LTDA - ME Vistos. Intime-se a autora 

para complementar a caução ofertada, no prazo de quinze dias, uma vez 

que o veículo ofertado está avaliado em o valor aquém do exigido para a 

caução, conforme tabela Fipe. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033704-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALCARAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033704-85.2017.8.11.0041 DESPACHO 

Considerando que esta Ação foi distribuída por dependência ao processo 

de número 1033700-48.2017.8.11.0041 da 6ª Vara Cível, com as mesmas 

partes e cujo pedido se funda no mesmo acidente de trânsito, determino a 

sua redistribuição ao Juízo Prevento. Cuiabá, 18 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017027-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BORGES LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017027-14.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037192-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR SOLANO MARREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR LONGOBARDI ASQUINI OAB - SP154044 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALEM ZUGAIR (REQUERIDO)

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037192-48.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDGAR SOLANO MARREIROS REQUERIDO: SALEM 

ZUGAIR, LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR Visto. Defiro o pedido do ID 

11140579. Concedo o prazo de quinze dias para as providências 

necessárias ao cumprimento. Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017247-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBI FACHIN OAB - MT3799/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017247-75.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019448-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ARISTIDA DA SILVA (AUTOR)

RAFAELA FORTUNATA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019448-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAFAELA FORTUNATA DE AGUIAR, VALDIRENE ARISTIDA DA 

SILVA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA Vistos. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c danos 

materiais e morais proposta por Rafaela Fortunata e Aguiar e Valdirene 

Aristida da Silva em desfavor de Concremax Concreto Engenharia e 

Saneametno Ltda., aduzindo, em síntese, que adquiriam da ré seus 

imóveis no empreendimento Residencial Aricá, com valor médio de R$ 

80.000,00. Relatam que após a entrega dos imóveis começaram a 

perceber rachaduras, pisos soltos, vazamentos, cheiro fético retornando 

dos ralos, infiltrações e mofo se alastrando em todos os imóveis causando 

até doença pelo tempo exposto a tais situações. Informam que os danos 

começaram depois de um ano, com as primeiras chuvas e que levaram 

várias vezes ao conhecimento da empresa os problemas, mas esta nunca 

retornou. Afirmam que se faz necessário a realização de perícia para 

verificar as condições dos imóveis, bem como assegurar a eficácia da 

prestação jurisdicional. Requerem a concessão da tutela de urgência para 

deferir a realização da prova pericial nos imóveis, bem como, se 

caracterizado a má construção e necessidade de reforma, que a ré arque 

com os custos de hospedagem ou locação de imóvel pelo período que 

perdurar a reforma dos imóveis objetos desta ação. A inicial veio instruída 

com fotografias, manual do residencial, contratos, vistoria. Determinada a 

emenda da petição inicial (Id 8254481), as autoras atenderam a ordem, 

conforme Id 8312507. É o relatório. Decido. Defiro a emenda da petição 

inicial e os benefícios da Justiça gratuita às autoras. As autoras, por meio 

desta ação ordinária, pretendem a realização da perícia nos imóveis 

adquiridos por elas junto a ré. Argumentam que se faz necessária a 

realização da perícia imediatamente, eis que o tempo somente lhes trará 

prejuizo, diante do estado dos imóveis. Ainda, caso constatado a 

impossibilidade de moradia, postulam que a ré arque com as despesas de 

alugueis e do reparo, enquanto os reparos necessários forem realizados. 

A perícia requerida, se trata de produção antecipada de provas, que está 

disciplinada nos artigos 381 e ss do Código de Processo Civil. O art. 381 

estabelece os seguintes requisitos para a realização do exame pericial: 

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito 

difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a 

ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação..” O art. 382 do mesmo 

diploma legal exige que para o deferimento do pedido de antecipação 

probatória a parte autora apresente “as razões que justificam a 

necessidade de antecipação da prova, bem como mencione com precisão 

os fatos sobre os quais a prova há de recair”. As autoras afirmam que os 

imóveis apresentam rachaduras, pisos soltos, vazamentos, cheiro fético 

retornando dos ralos, infiltrações e mofo se alastrando em todos os 

imóveis. Presente tais pressupostos, é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido. Ademais, caso não providencie a verificação da 

origem dos problemas que vem afetando os imóveis, bem como a 

respectiva reparação, estes podem se alastrar e agravar as condições 

dos bens. Além do mais, a prova a ser produzida pode viabilizar a 

autocomposição dos litigantes, evitando assim o ajuizamento de outra 

ação. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS. PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. CONSOANTE A 

DOUTRINA PÁTRIA ESPECIALIZADA A MEDIDA CAUTELAR DESTINA-SE A 

RESGUARDAR UM DIREITO VIOLADO, ASSIM COMO UMA SITUAÇÃO 

JURÍDICA TUTELÁVEL, DE UM DANO REPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO, DEVENDO A AÇÃO CAUTELAR JÁ TER SIDO INSTAURADA 

OU ESTAR NA IMINÊNCIA DE SER AJUIZADA, PRESTANDO-SE TAL 

MEDIDA A GARANTIR O DIREITO MATERIAL QUE, EM REGRA, SERÁ 

OBJETO DE OUTRO PROCESSO (LUIZ GUILHERME MARINONI E DANIEL 

MITIDIERO, RT, 2010, FL. 747). 2. O ART. 849 DO CPC, QUE REGE A 

MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, 

PRECONIZA QUE “HAVENDO FUNDADO RECEIO DE QUE VENHA A 

TORNAR-SE IMPOSSÍVEL OU MUITO DIFÍCIL A VERIFICAÇÃO DE CERTOS 

FATOS NA PENDÊNCIA DE AÇÃO, É ADMISSÍVEL O EXAME PERICIAL”. 3. 

“A AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO SE 

DESTINA À DISCUSSÃO DA QUESTÃO DE FUNDO, NÃO PODENDO SER 

PROFERIDO QUALQUER JUÍZO DE VALOR SOBRE O FATO, POIS A 

CAUTELAR É MERAMENTE INSTRUMENTAL, DEVENDO A QUESTÃO 

MERITÓRIA SER DISCUTIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO” 

(ACÓRDÃO N.705590, 20120110311355APC, RELATORA: ANA 

CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 07/08/2013, 

PUBLICADO NO DJE: 27/08/2013. PÁG.: 163). 4. O DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS DE URGÊNCIA, ATÉ MESMO EM SEDE RECURSAL, PREVISTAS 

NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SE FAZ NECESSÁRIO AS PRESENÇAS 

DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (FUMUS BONI IURIS) E DA 

POSSIBILIDADE DA PARTE VIR A EXPERIMENTAR, EM DECORRÊNCIA DA 

DECISÃO HOSTILIZADA, DANOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA). 5. DEU-SE PROVIMENTO AO 

R E C U R S O .  P r o c e s s o :  A G I  2 0 1 4 0 0 2 0 0 1 1 0 1 8  D F 

0001109-92.2014.8.07.0000 Relator(a): LEILA ARLANCH, Julgamento: 

18/06/2014, Órgão Julgador: 1ª Turma Cível, Publicação: Publicado no DJE : 

01/07/2014 . Pág.: 99”. Diante do exposto e considerando o que consta 

dos autos, defiro a realização de perícia nos imóveis descritos na exordial. 

Nomeio o Engenheiro Civil Leonardo José da Gama Girão, com endereço 

profissional na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 3000, Edifício 

Privê Verona, Apartamento 604, Bloco C, Bosque da Saúde, telefone: 65 

99664-1014, e-mail: ljengenhariacivil@gmail.com, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. Intime-se o Perito 

para apresentar proposta de honorários, currículo, com comprovação de 

especialização, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC), o qual deverá responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se o perito para cumprir ao encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso, nos 

termos do artigo 422 do Código de Processo Civil. O art. 504, § 5º da 

CNGC/TJMT dispõe sobre a nomeação de perito para a realização de 

perícias em processos que tramitam sob o pálio da Justiça gratuita: “§ 5º 

As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a 

assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser 

realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado 

convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.” No 

entanto, não há instituição superior conveniada para a nomeação de perito 

judicial, razão pela qual nomeio um perito particular, nos termos do inciso II, 

do § 5º, do art. 504, uma vez que, também, não há órgão oficial da rede 

pública para a indicação: “II – Não havendo instituição conveniada, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 321 de 1102



escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será 

requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; 

constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional 

particular.” Assim, deve em cinco dias informar se aceita a nomeação 

salientando que o recebimento de honorários ser realizado ao final pela 

embargada, caso saia vencida, ou pelo Estado de Mato Grosso, na 

hipótese de a ação ser julgada improcedente. Neste caso, deverá 

apresentar proposta de honorários. Intimem-se as partes para apresentar 

quesitos e indicar assistente, no prazo de cinco dias. Após a aceitação ou 

recusa do perito e a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

pelas partes, ou o decurso do prazo concedido, intime-se o perito para 

iniciar os trabalhos, cientificando as partes. Consigno o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). O segundo pedido 

de tutela de urgência será apreciado após a realização da perícia. Com 

advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as 

audiências de conciliação deverão ser realizadas por conciliador ou 

mediador. A par disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, 

designo o dia 20 de fevereiro de 2018 (20/02/2018) às 10:30 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intimem-se as autoras 

para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos 

do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIMEM-SE 

as autoras para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o 

prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se 

encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. 

Cuiabá, 13 de novembro de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

HORTENCIA MARTINS DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000485-47.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

as autoras, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos 

termos do art. 98, 5° do CPC/15. A autora Hortência, como infere dos 

documentos que acompanharam a inicial, possui mais de 60 anos de 

idade, sendo-lhe garantida a prioridade na tramitação processual como 

preceitua o art. 71 da Lei 10.741/03. Posto isto, determino a secretaria 

deste juízo, que todos os atos referentes a este processo sejam 

cumpridos com brevidade, em cumprimento ao que determina o Estatuto do 

Idoso. Designo audiência de conciliação para o dia 23/04/2018 às 11:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO KOECHE JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS OAB - MT15327/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE CORREA (EXECUTADO)

R R GUEDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000440-43.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000563-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000563-41.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000524-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000524-44.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024106-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

FABIOLA BARBOSA DE MACEDO OAB - 005.717.711-22 

(REPRESENTANTE)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024106-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11149857 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 10:00 horas. Cite e intime todos da nova data. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029849-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SINHORINI OAB - SP337193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO TRIAGEM 

Certifico que a parte autora compareceu na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, nesta data para participar da audiência de 

conciliação, contudo, não houve a realização do ato ante os motivos 

dispostos no ID 11163528. Certifico, ainda, que o ato foi redesignado para 

a data de 20/03/2018 às 11h00. 18 de dezembro de 2017 ANA MARIA 

ROSA LOCATELLI 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030929-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO LEAL BOICA (AUTOR)

TEREZA MENDES BOICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030929-97.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial e consequentemente Defiro PARCIALMENTE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, isentando os autores, tão somente, do 

pagamento das custas e taxas iniciais nos termos do art. 98, 5° do 

CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2018 às 08:30 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035848-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID LONGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035848-32.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2018 às 09:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036370-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036370-59.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/03/2018 às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 
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partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000896-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDA DE JESUS PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000896-90.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

meses de suas contas bancárias, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá a autora colacionar cópia integral do 

processo que tramitou junto ao Juizado Cível, bem como informar a as 

datas em que o imóvel comercial da autora (que compartilha o hidrômetro 

instalado em sua casa) foi locado. O não cumprimento das determinações 

acima poderá importar no indeferimento da petição inicial e/ou dos 

benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035977-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AVALONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (RÉU)

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035977-37.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/03/2017 às 10:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037152-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PINOTE CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037152-66.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/03/2018 às 12:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1159831 Nr: 35854-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CAROLINA DE CAMPOS VICENTE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:, HENRIQUE 

ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834

 Processo nº 235854-90.2016.811.0041

Código 1159831

Despacho

Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de 

utilização da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital 

no julgamento antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, concluso.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825166 Nr: 31178-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENI MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTA LUZIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano da Silveira Vieira - 

OAB:1643/RO, PAULO CESAR DA SILVA - OAB:4.502-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DA SILVA - 

OAB:4.502-RO

 Processo n°31178-07.2013.811.0041

Código: 825166

Vistos e etc.

Designo o dia 29/01/2018 às 14:00 horas para audiência de instrução e 

julgamento, momento em que será ouvido na qualidade de testemunha o 

Promotor de Justiça Dr. Marcos Bulhões dos Santos.

Comunique-se o juízo deprecante informando a data designada.

Intimem-se todos.

Ciência ao Ministério Publico,

Cumpra-se com URGÊNCIA expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907003 Nr: 34899-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GABRIELA ALVES 

MEGER - OAB:18.661, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais proposta por 

RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA contra a BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para CONDENAR a ré ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362-STJ). Nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo com resolução de mérito.Custas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de trinta dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 

de dezembro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919289 Nr: 42960-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITACIR RODRIGUES DE 

CAMPOS - OAB:242348-SP, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2802/MT

 Processo nº. 42960-74.2014.811.0041 - Código 919289

DESPACHO

 Ante a notícia de p. 205/206, intime-se a ré para regularização de sua 

representação processual.

Promova-se a abertura do segundo volume dos autos, conforme determina 

as normas da CNGC-MT.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946874 Nr: 58508-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D´ALUMÍNIO IND. COM. ALUMINIO LTDA, D´ALUMÍNIO 

IND. COM. ALUMINIO LTDA - ME, ANODIZADORA D´ALUMINIO LTDA, 

METÓDIO SENDESKI - ME, METODIO SENDESKI JUNIOR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA CIA NACIONAL SEGURO 

SAÚDE, ESPAÇO - CORRETORA ADMINISTRADORA VIDA SEGURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, IZONILDES PIO DA 

SILVA - OAB:6486-B/MT

 Assim, defiro a prova oral, para oitiva das partes e testemunhas. Para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/04/2018 

às 16:00 horas.Intimem-se as partes para que apresente o rol de 

testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do 

CPC:“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.§ 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento.§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição.§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere 

o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.”Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1270935 Nr: 27978-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI PRESTES ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO LASCHI, MASSA INSOLVENTE DE 

EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER, ERCILIO VILI SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR HAAB - 

OAB:96.392/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apense-se ao processo n. 102600.

Intime-se o embargante para emendar a petição inicial, adequando o valor 

da causa, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 34544 Nr: 13380-53.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA LUCIA DE FARIA, MARGARET ROSE 

CORREA DA COSTA, KATIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Luis Silveira Barbosa, Benedito Manoel 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.245, KÁTIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ - 

OAB:4481/MT, MARGARET ROSE CORRÊA DA COSTA - OAB:5870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672-MT, FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES - 

OAB:13.121/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

10006

 Vistos.

A certidões das matriculas dos imóveis nos. 29.829, 11.800 e 11.801 

estão desatualizadas.

Portanto, a fim de resguardar eventuais direitos (art. 889, CPC), intime-se a 

exequente para trazer aos autos certidões das matrículas atualizadas, no 

prazo de quinze dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 325 de 1102



Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial para elaboração de cálculo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 880059 Nr: 16804-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI DINALVA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTAO MARISA (CLUB ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAMAR TAQUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, JOSÉ CAMPELLO TORRES NETO - OAB:122.539-RJ

 Com essas considerações e fundamentos, julgo improcedente o pedido 

desta ação indenizatória de danos materiais e morais antecipada proposta 

por Erci Dinalva da Conceição em face de Cartão Marisa (Club 

Administradora de Cartões de Crédito.Em consequência, extingo o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Custas pela autora, bem como honorários que 

fixo em 10% do valor da causa. No entanto, sendo a mesma beneficiária 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a 

fluência do prazo de cinco anos. Após o trânsito em julgado e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias sem eventual interposição de recurso, arquive-se 

com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de dezembro de 

2017.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881341 Nr: 17591-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI MELLO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU, 

LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:17761-A MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação cominatória c/c 

indenizatória por danos materiais e morais com pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela proposta por ROSELLI MELLO REIS contra PATRIK 

SANGO KURAMOTI WENCESLAU, a fim de CONDENAR o réu:1.Ao 

pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no montante de R$ 

24.827,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e vinte e sete reais), pela perda 

total do veículo. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 

405, CC);2.Ao RESSARCIMENTO da quantia de R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais), referente ao conserto do celular. O valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC);CONDENO a denunciada 

LIBERTY SEGUROS até o limite da Apólice. Custas processuais pelo réu, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º 

e 85, §2º, ambos do NCPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897628 Nr: 28032-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FELIPE MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Vistos.

Este processo, após o período correicional, permaneceu concluso, incluso 

no plano de trabalho para prolação de sentença.

No entanto, em análise detida, verifico a necessidade de converter o 

julgamento em diligência para, determinar ao causídico subscritor da 

contestação (p.105/114) assinar a referida peça, eis que apócrifa, no 

prazo de quinze dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922867 Nr: 45154-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA RAELLE VILCZAK FERRETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, NELSON WILIANS 

FRATONI - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Certifico que procedi com a republicação do resumo da sentença, em 

razão de que não constou o nome do advogado advogado CELSO ALVES 

PINHO, OAB-MT 12709:

Posto isso, revogo a liminar concedida à pg. 27 e, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos desta 

ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação por 

danos morais e pedido de tutela antecipada “inaudita altera pars” proposta 

por Larissa Raelle Vilczak Ferreri em face do Banco do Brasil S.A.

Custas processuais pelo autor, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do NCPC. Entretanto, por 

ser a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do 

crédito pelo prazo de cinco anos, conforme preceitua o artigo 98, § 3º do 

CPC/15.

 Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa 

na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937664 Nr: 53517-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MARIA DE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17.565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171 OAB/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660 

OAB/MT

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015, julgo improcedentes os pedidos formulados nesta ação 

indenizatória por danos morais, materiais e estéticos proposta por Andreia 

Maria de Sousa da Silva, em face de Pantanal Transportes Urbanos 

LtdaDetermino o desentranhamento das pgs.155-166, por não se referirem 

à esta ação, motivo pelo qual deve ser juntada ao processo de origem. 

Custas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do NCPC. No entanto, como a mesma é 

beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 62), a exigibilidade do crédito 

permanecerá suspensa pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 1215431 Nr: 10060-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL, GILMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, MANOEL 

FRANCISCO VELLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:56443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 Cumpra-se a decisão proferida no RAI 101990922.2017, informada à p 

119/122, em que foi concedido o efeito suspensivo.

Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Prestei as informações solicitadas em uma lauda, através do Oficio nº 

092/2017/GAB.

Encaminhem-se as informações ao d. Relator, com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1254128 Nr: 22433-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO FEDERAIS, 

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar a parte autora para, querendo, apresentar sua impugnação a 

contestação aos embargos de terceiros juntados às fls. 82/90, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 334939 Nr: 5500-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

FRANCISCO CARLOS FERRES, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar a parte requerida para manifestar-se sobre a petição juntada às 

fls. 302/304, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 770179 Nr: 23180-22.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊ DA 

SILVA - OAB:

 Ante o exposto, forçoso se faz o reconhecimento da prescrição.Assim, 

ACOLHO a preliminar PRESCRIÇÃO arguida pela pelo réu e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, II, do CPC.CONDENO o autor ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% 

do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, parágrafo 2º, 

do CPC, entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, eis que a autora é beneficiaria da justiça gratuita.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2017.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794067 Nr: 370-19.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE YOKOMIZO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A, SEBASTIÃO DE 

ARRUDA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:13.796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 22.378, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, querendo, apresentar sua impugnação 

sobre a contestação juntada às fls. 192/287, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820512 Nr: 26752-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA PRATA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

COMERCIO LTDA ME, IVAN PIMENTEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALBERTO BARBOSA DA 

SILVA - OAB:13514-B, SERGIO ANTONIO DE LIVEIRA - OAB:OAB/MT 

9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação do autor para retirar a certidão de 

crédito expedida, a qual encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873478 Nr: 12190-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON BRANDI HOHLENVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c reparação de danos materiais e morais c/c repetição do indébito 

e tutela antecipada proposta por Wilton Brandi Hohlenverger contra Banco 

do Brasil S.A.Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do 

prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da 

sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894342 Nr: 26111-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLENIA DE SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente as 

cobranças discutidas. Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu à 

restituição simples da quantia debitada da conta corrente da autora sem 

autorização, bem como ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas 

processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896154 Nr: 27112-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUBIA DANTAS VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS MARIMON - OAB:3434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de pleno direito 

em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do cheque n° 

185541 acostado a p. 10 no valor de R$35.607,00 cujo valor deverá ser 

corrigido com juros de 1% ao mês a partir da 1° apresentação da cártula 

(motivo 11 em 17/06/2009) e correção monetária pelo INPC a partir da sua 

data de apresentação (pré-datado para o dia 17/06/2009) nos termos da 

jurisprudência do TJMT.Determino o prosseguimento do feito na forma 

prevista na Parte Especial do NCPC, Livro I, Título II, Capítulo III 

(cumprimento de sentença). Condeno o réu/embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Expeça-se o necessário.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 930518 Nr: 49573-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME APARECIDO CURCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de nulidade de 

empréstimo consignado c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

antecipação de tutela proposta por Guilherme Aparecido Curca contra 

Banco Daycoval S.A.Custas pelo autor, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º 

do CPC). No entanto, sendo a mesma beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo, 

ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro 

do prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento 

da sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947768 Nr: 59008-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE MORAES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 14.961, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504, 

UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2018 às 

13:00 horas, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das 

partes e testemunhas.O rol de testemunhas deverá ser apresentado em 

15 (quinze) dias, cabendo a observância do disposto no art. 455 do CPC, 

que diz:“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.§ 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento.§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição.§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere 

o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.”Intimem-se as 

partes pessoalmente para vir e a depor, sob pena de 

confissão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952900 Nr: 1433-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação de obrigação de fazer c/c 

danos morais proposta por Maria do Carmo Batista contra Banco do Brasil 

S.A.Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, 

sendo a mesma beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já 

autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis 

meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 954626 Nr: 2414-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA, FRANCISMAR 

CINTRA FERREIRA, JOSIANE CRISTINA CINTRA FERREIRA, JOSINEY JOSÉ 

CINTRA FERREIRA, PAULO ROGERIO CINTRA FERREIRA, MARIA VILARBA 

CINTRA FERREIRA, LUIZ HUMBERTO CINTRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILZANIA SOBRINHO CASTANON 

SALUSTIANO - OAB:16090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 
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CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Trata-se de impugnação ao pedido de justiça gratuita movida por 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS contra FRANCISCO CARLOS 

CINTRA FERREIRA e Outros.

Em cumprimento ao comando constante às p. 69, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO desta impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 994076 Nr: 20530-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UILZANIA SOBRINHO 

CASTANON SALUSTIANO - OAB:16090/MT

 Desta feita, rejeito a preliminar arguida pelo réu.Estando as partes 

representadas e superada a preliminar, dou o feito por saneado e fixo 

como pontos controvertidos:a)O dever da ré atender o paciente que 

adentra o hospital em estado crítico, independentemente da cobertura de 

seu plano, ou da garantia em dinheiro; eb)A dinâmica dos fatos relatados 

na inicial.Em face da complexidade da causa defiro a prova oral, para 

oitiva das partes e testemunhas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03/04/2018, às 14:00 horas.O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado em 15 (quinze) dias.Registra-se que de acordo 

com a sistemática processual vigente, cabe à parte a intimação das 

testemunhas, conforme art. 455 do CPC:“Art. 455. Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.§ 1o 

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento.§ 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.§ 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.”Intimem-se as partes pessoalmente para vir e a 

depor, sob pena de confissão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1018469 Nr: 31152-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DE FREITAS BAIÃO, MAURO ANTONIO 

KOELLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORK PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, 

JOÃO ODEMAR GATTASS, WANDERSON NUNES CARDOSO, ZILDA 

NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21.302, Dr. Diego Antonio Martins - OAB/GO 20.429 - OAB:

 . Os fiadores são legítimos para figurar no polo passivo da ação de 

despejo, pois, conforme Cláusula Décima Sexta do contrato pactuado, os 

fiadores têm responsabilidade até a efetiva desocupação do imóvel, 

caracterizada pela efetiva entrega das chaves.(...) (Ap 119852/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)Desta feita, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu.Estando as partes 

representadas e superada as preliminares, dou o feito por saneado e fixo 

como ponto controvertido o tempo em que os locatários estiveram na 

posse do imóvel, bem como a inadimplência (parcial) dos alugueis aqui 

cobrados e seus respectivos encargos.Assim, defiro a prova oral para 

oitiva de testemunhas e designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 04/04/2018 às 14:00 horas.Intimem-se as partes para que apresente 

o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o 

art.455 do CPC:“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.§ 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento.§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição.§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere 

o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.”Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025954 Nr: 34784-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METLIFE - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:20.784, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alexandre Iaquinto 

Mateus - OAB/MT 15.385 - OAB:, Dr. Gustavo Goulart Veneranda - 

OAB/MG 81.329 - OAB:, Dr.ª Patrícia Rocha de Magalhães Ribeiro - 

OAB/MG 71.822 - OAB:

 Para elucidação do caso, defiro as provas requeridas pelas 

partes.Nomeio a Dra. Mairy Noce Brasil, médica especializada em 

ginecologia e obstetrícia, com endereço profissional na Rua G, n. 10, 

Bairro Miguel Sutil, Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, a qual 

deverá responder o ponto controvertido acima apresentado, bem como os 

demais quesitos apresentados pelas partes. A expert também deverá 

apresentar os pontos que considere pertinentes para a elucidação da 

matéria.As partes deverão ser intimadas para indicação de assistentes 

técnicos e quesitos, conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do 

CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se a perita para cumprir ao 

encargo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do 

artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua 

proposta de honorários periciais.Com a apresentação da proposta de 

honorários periciais, intimem-se as partes para que manifestem sobre 

esta. Não havendo nenhuma objeção, a ré deverá depositar o valor devido 

em cinco dias.O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) 

dias.Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se à perita data 

para inicio dos trabalhos periciais, intimando as partes para que 

acompanhe.Autorizo o levantamento de 50% dos honorários periciais no 

início dos trabalhos e o restante após a entrega do laudo.A audiência de 

instrução para a oitiva das partes e/ou testemunhas será designada após 

a apresentação do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1058099 Nr: 50109-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEY PEREIRA RIBEIRO, LECÍDIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA PEREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA BARREIRA 

DE FARIAS FORNOS - OAB:198.088

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do contrato 

que originou os descontos nos valores de R$49,82 e DETERMINAR a 

devolução na forma simples das referidas quantias. Diante da atitude 

ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS 

ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 
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da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1267065 Nr: 26688-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO GUARDADO RODRIGUES, VALTER BENDE 

RODRIGUES, EDGAR BENDE RODRIGUES, VERA ELISABETE BENDE 

RODRIGUES, CLAUDIO BENDE RODRIGUES, TÉRCIO BENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LASCH, ERCILIO VILI SCHAEDLER, 

EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Prestei as informações solicitadas através do Oficio nº 093/2017-GAB.

Encaminhe-as ao Relator com as cautelas de praxe.

Após, promova-se a juntada de todas as petições pendentes de 

apreciação neste processo e nos apenso e concluso para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 63795 Nr: 10013-55.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alciledia Nilza Paiva, ADAMASTOR MARTINS 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÍLVIA REGINA FELISMINO DE 

CAMPOS - OAB:125.472, SILVIA REGINA FELISMINO DE CAMPOS - 

OAB:125472/SP

 Processo nº. 0377/2000 - Código 63795

Vistos e etc.

Em atendimento ao principio da não surpresa, previsto no art. 9 e 10 do 

CPC/15, INTIME-SE o exequente, para que, em 48 (quarenta e oito) horas, 

se manifeste sobre os pedidos da executada, formulados a p. 173/193.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825166 Nr: 31178-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENI MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTA LUZIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano da Silveira Vieira - 

OAB:1643/RO, PAULO CESAR DA SILVA - OAB:4.502-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DA SILVA - 

OAB:4.502-RO

 Processo nº 31178-07.2013.811.0041

Código 852166

DESPACHO

Esta Carta Precatória foi redistribuída para este Juízo em 28/11/2017 e 

aguarda a oitiva do Promotor Marcos Bulhões dos Santos.

Assim, cumpra-se imediatamente a decisão de p.97, solicitando data e 

hora para sua oitiva.

Cuiabá, 29 de novembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831218 Nr: 36899-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON CHARLES GONÇALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11.250/MT, MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - OAB:14826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT, MARCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90604/SP, 

MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:OAB/MT 13148

 Posto isso, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por Helton 

Charles Gonçalves Nascimento em desfavor de Volkswagen do Brasil 

Industria de Veículos Automotores e Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda. para DETERMINAR que as rés procedam a substituição 

do veículo objeto da lide por outro da mesma espécie em perfeitas 

condições de uso, conforme determina o artigo 18, § 1º do CDC, bem 

como CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por dano moral no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362-STJ).Condeno as rés ao pagamento das custas 

processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 

82, § 2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido 

o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 15 

de dezembro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 871168 Nr: 10411-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ERASMO DE SOUZA BARRETO, LUCIANA 

RAMOS PEREIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19.155 MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito o pedido desta ação de 

indenização por danos materiais e morais proposta por ADÃO ERASMO 

DE SOUZA BARRETO e LUCIANA RAMOS PEREIRA BARRETO contra 

SISAN ENGENHARIA LTDA., para:1)Condenar a ré ao pagamento dos 

DANOS MATERIAIS consistentes nos aluguéis arcados pelos autores em 

razão do atraso na entrega do empreendimento, no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) por mês, no período de fevereiro de 2013 até 

17 de outubro de 2013. Os valores deverão ser acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data 

de vencimento de cada prestação; e2)Condenar a ré ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS no valor equivalente a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362-STJ). Custas pela ré, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879062 Nr: 16199-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA LUIZA BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO EULÁLIO FERNANDES 

- OAB:29.722 GO, RODRIGO DE MOURA RESENDE - OAB:OAB/GO 40.020

 Posto isto, acolho a preliminar de falta de interesse de agir e julgo extinta 

sem resolução de mérito esta ação de indenização por danos materiais e 

morais proposta por BRUNA LUIZA BERALDO contra ELMO ENGENHARIA 

LTDA., nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora, bem como honorários advocatícios de sucumbência, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Entretanto, sendo a 

mesma beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito 

pelo prazo de 05 anos.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078635 Nr: 623-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA MANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O, MARCELO DOS SANTOS FOREZE - OAB:190.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:OAB/SP 138.486, Thiago Conte Lofredo - OAB:190.008-OABRJ

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar 

deferida à p. 62/63 e CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Custas processuais pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 994076 Nr: 20530-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UILZANIA SOBRINHO 

CASTANON SALUSTIANO - OAB:16090/MT

 Trata-se de impugnação ao pedido de justiça gratuita movida por 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS contra FRANCISCO CARLOS 

CINTRA FERREIRA e Outros.

Em cumprimento ao comando constante às p. 69, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO desta impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1102107 Nr: 11402-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para comparecer a perícia designada para o dia 

06 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, no endereço AV. DAS FLORES, 

843, SALA 11, 1º ANDAR, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá (entrada pela RUA DAS DÁLIAS).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 954626 Nr: 2414-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA, FRANCISMAR 

CINTRA FERREIRA, JOSIANE CRISTINA CINTRA FERREIRA, JOSINEY JOSÉ 

CINTRA FERREIRA, PAULO ROGERIO CINTRA FERREIRA, MARIA VILARBA 

CINTRA FERREIRA, LUIZ HUMBERTO CINTRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILZANIA SOBRINHO CASTANON 

SALUSTIANO - OAB:16090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Desta feita, rejeito a preliminar arguida pelo réu.Estando as partes 

representadas e superada a preliminar, dou o feito por saneado e fixo 

como pontos controvertidos:a)O dever da ré atender o paciente que 

adentra o hospital em estado crítico, independentemente da cobertura de 

seu plano, ou da garantia em dinheiro; eb)A dinâmica dos fatos relatados 

na inicial.Em face da complexidade da causa defiro a prova oral, para 

oitiva das partes e testemunhas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03/04/2018, às 14:00 horas.O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado em 15 (quinze) dias.Registra-se que de acordo 

com a sistemática processual vigente, cabe à parte a intimação das 

testemunhas, conforme art. 455 do CPC:“Art. 455. Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.§ 1o 

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento.§ 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.§ 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.”Intimem-se as partes pessoalmente para vir e a 

depor, sob pena de confissão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094261 Nr: 8096-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, e intimo a parte 

AUTORA, na pessoa de seu(s)advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar-se sobre a petição juntada às fls. 109/114, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051126 Nr: 46977-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR DA ROCHA PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Nos termos da legislação vigente, passo a impulsionar o presente feito 

com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do 

retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 770822 Nr: 23857-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO AIG SEGURO & PREVIDENCIA, ITAU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTINO CARMELITO DUQUE - 

OAB:14956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA - 

OAB:15013-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para, querendo, se manifestar sobre a 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783102 Nr: 36793-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AVENIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTBC - CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - 

OAB:12261, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA NEVES HENRIQUE - 

OAB:110.063-MG, GISELE DE ALMEIDA - OAB:93.536, LORRAYNE 

INÁCIA SANTOS - OAB:138605, PATRICIA CORREA DE LIMA - 

OAB:OAB-MT 128.788

 Certifico que, devido ao despacho de fl. 166 ter sido publicado em nome 

de patronos diversos aos atuais do executado, procedo a sua 

republicação.

"Expeça-se alvará em favor da exequente referente ao valor 

incontroverso, como requerido.

 Intime-se a executada para manifestar sobre o alegado saldo 

remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 862330 Nr: 3506-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONI CLAUDIO ALMEIDA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Defiro a prova pericial requerida pelo autor. Em consequência nomeio 

como perito do Juízo o Sr.Thyago Jorge Machado, que deverá ser intimado 

na Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, 

telefone (65) 8112-2338, o qual deverá realizar a prova pericial 

grafotécnica requerida. Intime-se o perito para cumprir ao encargo, 

independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 

do Código de Processo Civil de 2015, devendo desde já apresentar sua 

proposta de honorários. Quanto aos honorários, este ficará a cargo da 

parte autora, eis que esta pugnou pela prova, nos termos do art.95 do 

CPC/15: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 

houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de 

ofício ou requerida por ambas as partes.” Em seguida, intimem-se as 

partes para indicarem assistentes técnicos e quesitos, caso queiram, 

conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC/15, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após a apresentação da proposta, intimem-se as partes 

para que manifestem sobre este e/ou depositem a percentual que lhe 

cabe. Consigno o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. 

Apresentado o laudo, autorizo o levantamento dos honorários periciais. 

Cumpram-se as determinações acima. Após, façam-me os autos 

conclusos para designação do local e data para o início da perícia. A 

audiência de instrução, caso necessário, será designada após a 

apresentação do laudo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894730 Nr: 26330-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VITOR DE MOURA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE 

AVELAR, para devolução dos autos nº 26330-40.2014.811.0041, 

Protocolo 894730, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1256252 Nr: 23060-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN, RAQUEL 

REGINA SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DE AGUIAR 

BOJIKIAN - OAB:4605/MT

 Vistos em correição.

Em atenção ao art.10 do CPC, manifeste a parte embargante acerca dos 

documentos de fls.774/957, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Outrossim, designo a audiência de conciliação para o dia 11 de Abril de 

2018 às 15h. Friso que a audiência será realizada no Gabinete da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá. Para o ato, fica facultada a presença do 

embargante Avelino Tavares em face da sua idade avançada, podendo se 

fazer representar por procurador com poderes especiais para transigir.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 395468 Nr: 30818-14.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ CURVO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4.871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR ROQUE PIAZZI DA 

SILVA - OAB:10767

 Compulsando os autos, verifico que a petição protocolizada sob o número 

1651555/2017, embora conste a numeração única e código destes autos, 

as partes relacionadas na referida petição não fazem parte do polo 

passivo ou ativo dos presentes autos.

Assim, encaminho intimação ao peticionante PEDRO MARTINS VERÃO, 

OAB/MT 4.839, para que esclareça as divergências apresentadas, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752842 Nr: 4716-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DOS SANTOS PATRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mais uma vez o autor deixou de se manifestar quando à diligência 

negativa de citação do réu (p. 77).

A par disso, intime-se o autor pessoalmente para informar o atual 

endereço do réu e requerer o que de direito em cinco dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 782670 Nr: 36324-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de homologar o acordo de p. 42/43, eis que a procuração que 

outorga poderes ao patrono do executado não preenche os requisitos 

legais, quais sejam:

 Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante.

§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi 

passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo 

da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Assim, intime-se para regularização, em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 810683 Nr: 17178-02.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RILDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI ASSIS DA SILVA - 

OAB:3673/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação das partes para 

se manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829789 Nr: 35542-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, UNIVERSAL IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Ante o teor da certidão retro, intime-se o autor pessoalmente para dar 

regular andamento ao feito e informar o atual endereço da ré Universal 

Imóveis, em cinco dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intimem-se os demais réus para 

requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 847483 Nr: 50986-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMDSC, IDALINA MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS., DEFENSORIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Tendo em vista que a autora atingiu a maior idade, intime-se para 

regularizar sua representação processual.

 Após, concluso para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 865731 Nr: 6175-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERLI NASCIMENTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 35,00, vencido em 16/11/2012. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1038124 Nr: 40638-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:9300 - E, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 207,60, vencido em 08/04/2013. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 354011 Nr: 24567-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO GUIMARAES, APARECIDA ZANETE 

GUIMARAES, VANDERLEY NEIAS, MARIA EVERALDINA ARAUJO DA 
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PAIXAO NEIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANDRE CARDOSO 

DE ARAUJO - OAB:279455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique se o original do fax apresentado à p. 46/49 aportou nesta 

unidade judiciária no prazo legal, juntando o original. Na hipótese de não 

ter sido apresentado, intime-se o exequente para comprovar a citação 

editalicia, em cinco dias.

Além disso, certifique se a parte exequente atendeu o despacho de p. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 430586 Nr: 11238-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAC SCIENCES - INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MARIA LAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEDA FROES SELEM - 

OAB:33.995, PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - OAB:36525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA VIÉGAS DE MORAES 

- OAB:9048/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação do executado acerca 

da penhora realizada.

No mais, em cumprimento à determinação de fl. 132, encaminho intimação 

ao o exequente para requerer o que entende por direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 431192 Nr: 11601-48.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCELO ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9.429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão retro, intime-se o autor pessoalmente para dar 

regular andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 713262 Nr: 6196-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AKURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/SP 133.149, JAQUELINE BARRETO ALBERT - 

OAB:19618, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660, PASCOAL 

SANTULLO NETO - OAB:12867, ROGÉRIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - 

OAB:175.156/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 796889 Nr: 3253-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 A fim de verificar a existência de coisa julgada, intime-se o réu para 

apresentar cópia integral do processo n.º 0049346-80.2013.811.0001, em 

15 (quinze) dias.

 Cumpra-se com URGÊNCIA. PROCESSO DA META 02/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831333 Nr: 37011-06.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:OAB/SP 166349

 Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração, 

mantenho a decisão embargada e, por serem manifestamente 

protelatórios, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, 

conforme previsão do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo 

Civil/15.Intime-se.Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832751 Nr: 38320-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Certifico que ambos os recursos de apelação apresentados às fls. 

263/267 e 268/373 são tempestivos.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar as partes, autora e ré, para apresentarem 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836046 Nr: 41107-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MURTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO. - OAB:157.407

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.579,12 (um mil quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 789,56 (setecentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

789,56 (setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875714 Nr: 13908-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 138/170 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 904320 Nr: 33078-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CABRAL COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SANTOS DORILEO, 

CHRISTIANE D'OLIVEIRA MARQUES DE ALMEIDA, EDUARDO YUKIO 

MATSUMURA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Compulsando os autos, verifico que a intimação de fl. 279 não fora 

encaminhada ao requerido PAULO CESAR SANTOS DORILEO, vez que a 

advogada constante na procuração de fl. 135, não se encontrava 

devidamente cadastrada nos autos.

Assim, certifico que atualizei o cadastro requerido e de sua advogada, 

neste ato.

Por fim, encaminho intimação ao requerido PAULO CESAR SANTOS 

DORILEO, através de sua advogada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifique as partes as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as, nos termos do despacho de fl. 279.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 924502 Nr: 46160-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA MARIA DE SOUZA FONTES, ESPÓLIO DE 

FERNANDO MARQUES FONTES, GLÓRIA MARIA DE SOUZA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RAYEL - OAB:17.206/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURAND. - OAB:12.208-A

 Certfico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, 

encaminhando intimação às partes para se manifestarem acerca do 

cálculo apresentado pela contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 928293 Nr: 48404-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, encaminho a intimação para parte 

requerida se manifestar sobre a desistência do autor da presente ação, 

no prazo de 05 (Cinco Dias).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 934104 Nr: 51465-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10030

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação declaratória de inexistência de 

débitos c/c indenização por danos morais proposta por Dilson Santana 

contra Oi S.A.Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do 

prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da 

sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 934523 Nr: 51727-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB/MT 17.826 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 550,59, vencido em 25/02/2011. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949567 Nr: 60050-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIZA NAYARA DA SILVA MOGENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Claudison Rodrigues - 

OAB/MT 9.901 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 A fim de verificar a existência de coisa julgada, intime-se a ré para 

apresentar cópia integral do processo n.º 0054435-35.2014.811.0001, em 

15 dias.

 Cumpra-se com URGÊNCIA. PROCESSO DA META 02/CNJ.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1023436 Nr: 33618-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS REINALDO BELO VINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Certifico que procedo a intimação do autor para manifestar sobre a 

informação da conta única no alvará expedido, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 264375 Nr: 22493-55.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração com efeitos modificativos apresentados às fls. 

693/695, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 437316 Nr: 15343-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. J. R. A., REGINALVA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5.340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação às partes para se 

manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 443092 Nr: 18889-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO FRANCISCO DAS NEVES PINTO, 

ROMILSON DOURADO, ADRIANA VANDONI (SITE PROSA E POLITICA), 

S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL FOLHA DO ESTADO, ENOCK 

CAVALCANTI (PAGINA DO E), SITE REPORTER NEWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - 

OAB:, ENOCK CAVALCANTE DA SILVA - OAB 6091 - OAB:6.091/MT, 

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12.945, FERNANDA 

CARVALHO BAUNGART - OAB:15.370/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985, SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7.532/MT, TATYANE 

FIORI DA SILVA - OAB:15.381/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos Embargos 

de Declaração com efeitos modificativos apresentados às fls. 355/369, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 456074 Nr: 27008-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA LIMA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO COSTA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo parcialmente procedente esta ação de consignação em pagamento 

proposta por ALEXANDRINA LIMA DE ARRUDA contra M A DE ALECIO 

COSTA COMERCIO e extingo parcialmente a obrigação de pagamento da 

autora para com a ré, somente até o limite do valor consignado.Em atenção 

ao caráter dúplice da ação, condeno a autora ao pagamento do montante 

de R$ 1.566,28 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito 

centavos).Fica, desde já, autorizada a liberação do valor em favor da 

parte ré.Expeça-se oficio ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá comunicando 

acerca da referida sentença, para as providências cabíveis.Em atenção 

ao princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 10% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, diante da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 31 de outubro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 462742 Nr: 31235-30.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD, MIGUEL ANGELO 

KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação às partes para se 

manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 702088 Nr: 36709-79.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL VAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARYNE MISSORINO KIMURA, 

TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAÚCIA DE 

OLIVEIRA DEFENSORA PUBLICA - OAB:, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9.459/MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos que, na data de 14/11/2017 

foi lavrado AUTO DE PENHORA NO ROSTO DESTES AUTOS, conforme 

fls.190, em cumprimento a determinação do MM. Juiz Federal da 1ªVara da 

Subsessão Judiciária de Sinop- TRF 1ª Região, referente aos Autos de 

Execução Fiscal nº 0002109-57.2012.4.01.3603 - Classe 3300, cujo valor 
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é de R$ 34.835,52 (trinta e quatro mil, oiticentos e trinta e cinco reais e 

cinquenta e dois centavos), atualizados até 03/2017 e acrescidos das 

cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 726153 Nr: 21929-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS, NOERCY BENTA 

DE AQUINO SCHURINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA LEAL DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MARIA COSTA 

BOTELHO - OAB:11.811-B/MT

 Certifico que o prazo estabelecido no despacho de fl. 166, decorreu sem 

a manifestação das partes.

Assim, impulsiono os autos, encaminhando intimação ao exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727027 Nr: 22869-65.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON BENEVIDES GUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ, BANCO 

ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3551-A

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação às partes para se 

manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752473 Nr: 4326-77.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRADE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:10535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação às partes para se 

manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 757012 Nr: 9156-86.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE GOMES POUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:OAB/ MS 6.337

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação às partes para se 

manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 778390 Nr: 31793-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - 

OAB:13287-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação à parte autora 

para se manifestar acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 779266 Nr: 32709-65.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA LEITE PAESANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLAN FERREIRA DA SILVA, JEOVANI 

BENJAMIM DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Em que pese à conclusão do feito para sentença, com o intuito de elucidar 

a realidade fática trazida pelas partes, necessária se faz a produção de 

prova oralNesse viés prevê o artigo 370 do Código de Processo Civil que, 

caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.As partes estão devidamente 

representadas e, inexistindo preliminares a serem analisadas, declaro o 

feito saneado e fixo como pontos controvertidos: a)Se os réus residiram 

no imóvel e por quanto tempo, e se havia contrato de locação firmado 

entre as partes;b)Se os réus abandonaram o imóvel sem comunicar a 

proprietária (autora) sem efetuar o pagamento dos alugueis e demais 

encargos, não atendendo aos termos do contrato de locação.Nos termos 

do artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o 

depoimento pessoal da parte autora, bem como de testemunhas que 

entender relevantes para a comprovação dos fatos por ela narrados.A fim 

de proporcionar melhor elucidação dos pontos controvertidos, designo 

audiência de instrução para o dia 07/03/2018, às 14:00 horas, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da autora e a 

oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 357, §4º, CPC).Registro que “Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo” 

(art. 455 do CPC).A Defensoria Pública deverá ser intimada pessoalmente 

desta decisão,Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 781513 Nr: 35116-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECY RESENDE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certifico que, nos termos da Legislação do Provimento n. 56/2007, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para manifestar sobre os pagamentos efetuados pelo executado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 793393 Nr: 47487-40.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM PM COMESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE E OLIVEIRA LTDA, FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE, ADRIANE DE OLIVEIRA, HELIO PASSADORE, 

MARIA DOS ANJOS NERIS PASSADORE, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não há como deferir o pedido de p. 129/130, eis que do AR de p. 125, 

verso e 126, verso, consta que os réus Adriane de Oliveira e Flavio 

Aparecido Passadore se mudaram, assim, não foram citados.

Além disso, os AR de p. 92 foi recebido por terceiros e não pelos réus 

Hélio Passadore e Maria dos Anjos Neris.

Desta forma, indique a autora os endereços dos réus e promova os atos 

para sua citação, em dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794852 Nr: 1171-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:34.847-A

 Com estas considerações e fundamentos e, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados nesta ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos morais e materiais com pedido liminar inaldita altera 

pars, proposta por Galvão Assessoria e Consultoria Ltda EPP contra TIM 

CELULAR S.A, para DECLARAR a inexigibilidade das cobranças efetuadas 

a maior nos meses de novembro/2011, dezembro/2011, janeiro/2012, 

março/2012, maio/2012, junho/2012, julho/2012, agosto/2012 

outubro/2012. CONDENAR as rés a promover a restituição em dobro das 

quantias cobradas a maior referente aos meses de novembro/2012, 

janeiro/2013, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC).Custas pelas rés, assim como 

honorários de sucumbência que fixo 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de quinze dias sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição e anotações de estilo.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817193 Nr: 23632-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REHDC, BRUNA THALITA DA SILVA BRITO, RÔMULO 

HERANI DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 As partes estão devidamente representadas passo e, inexistindo outras 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito saneado e fixo como 

pontos controvertidos:a)A obrigação da ré em proceder o atendimento da 

menor.b)O estado clínico em que se encontrava a infante 

(urgência/emergência/eletivo) na oportunidade da negativa de 

atendimento.Para elucidação do caso, defiro a prova pericial e oral.Nomeio 

a Dra. Mairy Noce Brasil, médica especializada em ginecologia e 

obstetrícia, com endereço profissional na Rua G, n. 10, Bairro Miguel Sutil, 

Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, a qual deverá responder o 

ponto controvertido acima apresentado, bem como os demais quesitos 

apresentados pelas partes. A expert também deverá apresentar os 

pontos que considere pertinentes para a elucidação da matéria.As partes 

deverão ser intimadas para indicação de assistentes técnicos e quesitos, 

conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC/15, no prazo de 

15 (quinze) dias.Intime-se a perita para cumprir ao encargo, 

independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 

do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua proposta 

de honorários, currículo e contatos, como determina o § 2º do art. 465 do 

CPC.Com a apresentação da proposta de honorários periciais, intimem-se 

as partes para que manifestem sobre esta. Não havendo nenhuma 

objeção, a ré deverá depositar o valor devido em cinco dias.O laudo 

deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.Cumpram-se as 

determinações acima. Após, solicite-se à perita data para inicio dos 

trabalhos periciais, intimando as partes para que acompanhe.Autorizo o 

levantamento de 50% dos honorários periciais no início dos trabalhos e o 

restante após a entrega do laudo.A audiência de instrução para a oitiva 

das partes e/ou testemunhas será designada após a apresentação do 

laudo pericial, se necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817463 Nr: 23891-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MIGUEL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK - 

OAB:6069/MT, JULIANA DE SOUZA ANDRADE - OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração e intime-se o 

embargado/autor para oferecer suas contra-razões.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 820431 Nr: 26672-85.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, SISAN 

ENGENHARIA LTDA, LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995, RODRIGO DAHMER - OAB:7395, 

VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Autos n.º 820431 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

 No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 843542 Nr: 47439-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante da certidão de p. 72, intime-se o autor pessoalmente para requerer 

o que de direito em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881434 Nr: 17654-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS COELHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 56,82, vencido em 08/04/2013. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892449 Nr: 24871-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEPHANIE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre a petição de fls. 

128/129. referente ao pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902475 Nr: 31667-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 210/258. é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913450 Nr: 39160-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMON MONTEAGUDO LARAVIA, FABIANA NELLI 

NÓBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração com efeitos modificativos apresentados às fls. 

388/392.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913891 Nr: 39411-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA LEMES DOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 545,12, vencido em 17/06/2010. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931462 Nr: 50119-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para manifestarem-se sobre a petição juntada às fls. 

94/97, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 944180 Nr: 56969-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:7860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação à parte exequente 

para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 944993 Nr: 57409-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA SEBASTIANA MENDES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, RODRIGO NUNES - OAB:19341/A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência dos débitos 

cobrados pela ré nos valores de R$339,59, vencido em 18/05/2012; 

R$115,21, vencido em 09/06/2012; R$102,78, vencido em 24/06/2012; 

R$86,61, vencido em 03/11/2012; R$108,94, vencido em 24/09/2012; 

R$118,00, vencido em 19/08/2012 e R$114,57, vencido em 14/07/2012. 
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Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 984394 Nr: 16094-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:5883-E, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração com efeitos modificativos apresentados às fls. 

180/208., no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 987174 Nr: 17217-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:7860/MT

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação às partes para se 

manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094038 Nr: 7943-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE REGINA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT, TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - OAB:18228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12.503

 Processo nº 7943-06.2016.811.0041 - Código 1094038

Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela AXA PORTUGAL, 

COMPANHIA DE SEGUROS S.A. em face da sentença de pg. 89, que 

extinguiu o processo incidental sem resolução de mérito, por perda 

superveniente do objeto, uma vez que a ação principal foi extinta, bem 

como condenou a impugnante/embargante, ao pagamento das custas 

processuais, isentando-a da condenação em verba honorária.

 A embargante sustenta que a sentença é contraditória, pois a ação 

principal e a acessória foram extintas e que, por isso, não há falar em 

condenação de custas. Subsidiariamente, sustenta que foi a embargada 

quem deu causa ao ingresso da ação acessória, devendo ser a 

responsável pelo pagamento das custas. Sob esses argumentos, requer 

seja sanada a contradição mencionada para exclusão de sua condenação 

ao pagamento das custas.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a 

indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese, os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração 

mostra a nítida intenção de rediscussão da matéria sentenciada.

Isso porque a questão trazida pela embargante confronta entendimento e 

a legislação, não se mostrando a via adequada para as hipóteses de 

oposição dos aclaratórios, mas sim de reforma da sentença.

 Nessa esteira, versa a jurisprudência. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - 

OMISSÕES - AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS

Se o v. acórdão combatido lastreou-se em análise e debate da 

controvérsia acerca da posse com fundamentos suficientes para a 

solução da matéria, de rigor o desprovimento dos declaratórios, máxime se 

revelam pretensão de rejulgamento da causa. (ED 63308/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017- grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO 

DE CONTRATO – COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – 

SOBRESTAMENTO DO FEITO (STJ, REsp 1578526/2016) – 

IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO - OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

 Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a 

temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição 

sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de 

declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já 

claramente rejeitada. (ED 30308/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, 

Publicado no DJE 30/06/2017- grifei).

 Assim, por inexistir a contradição aventada, a rejeição aos aclaratórios é 

a medida que se impõe.

 Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração e 

mantenho a decisão embargada.

Intimem-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1134468 Nr: 24866-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE MORAES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1208802 Nr: 8017-26.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCIA DE MORAES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:OAB/MT 1.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO - OAB:7.627

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 302357 Nr: 14311-46.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÉLIX PIRES DE MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCO FLORESTINO DE LIMA, 

MARILEYDE SOUZA DAVANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 

MT, THERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - OAB:10.808

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para efetuarem o pagamento dos honorários periciais, 

em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 708645 Nr: 1751-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULO MONTEIRO, CÍCERO MARTINS 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEORDOVINO DE MOURA RISEIRO, VINÍCIUS 

YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT

 Certifico que o perito nomeado nestes autos designou perícia para o dia 

29/01/2018, às 09:00, no local "área indicada nos autos para a realização 

da perícia".

Citação

Citação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1027934-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CODEP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

CONDOMINIO VILLA FIRENZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027934-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11150649 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 08:00 horas. Cadastre os advogados do réu no sistema. 

Cite e intime todos da nova data. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029849-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SINHORINI OAB - SP337193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO TRIAGEM 

Certifico que a parte autora compareceu na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, nesta data para participar da audiência de 

conciliação, contudo, não houve a realização do ato ante os motivos 

dispostos no ID 11163528. Certifico, ainda, que o ato foi redesignado para 

a data de 20/03/2018 às 11h00. 18 de dezembro de 2017 ANA MARIA 

ROSA LOCATELLI 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038862-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038862-24.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de declaratória de obrigação de incorporação de diferenças de 

subsidio, cumulada com cobrança de diferenças vencidas e vincendas em 

que figura no polo passivo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT , 

todavia, os autos foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. Diante da 

incompetência deste juízo, declino a competência para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Redistribua-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000047-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOALIDIA MARIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT0015165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000047-21.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 
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CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, embora a autora 

seja aposentada, infere-se do extrato bancário apresentado que a sua 

renda esta incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da 

justiça gratuita. Ademais, a autora não colacionou nenhum documento que 

comprove que o valor por ela percebido é insuficiente para custear o 

presente feito. Posto isto, considerando que a autora não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, determino a sua intimação para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas (art.290 do CPC), sob 

pena de cancelamento e extinção. Em não havendo recolhimento das 

custas na data limite, certifique-se e concluso para cancelamento da 

distribuição e/ou extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038440-49.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração 

de utilidade pública com pedido liminar de imissão na posse proposta por 

SANTA LÚCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra MAURO 

GUIMARÃES SANTOS e FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARÃES 

SAMPAIO, SILVIA DOS SANTOS CERCI e ORLANDO CERCI, todos 

devidamente qualificados nos autos. A autora salienta que é uma 

concessionária federal do serviço de transmissão de energia e que 

buscou junto aos réus, de forma amigável, a imissão na posse de um 

percentual da área registrada junto ao 2ª Serviço Notarial do Cartório de 

Registro de Imóveis de Cuiabá-MT sob n. 92.415, para construção de uma 

linha de transmissão de energia elétrica. Informa que os réus relutam em 

autorizar a imissão na área, mesmo oferecendo-lhes uma indenização no 

valor de R$ 7.662,41 (sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e 

quarenta e um centavos) pela servidão. Diante disso, postula a concessão 

liminar de tutela provisória de urgência, para deferimento da imissão de 

posse na área dos réus. A inicial foi instruída com diversos documentos. É 

o relatório. Decido. A tutela almejada pela autora é regulada pelo art. 294 

do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, vez que a parte autora 

demonstrou em sede de cognição sumária a existência do contrato de 

concessão do serviço de transmissão de energia, da licença de instalação 

da linha de transmissão de energia elétrica de alta voltagem de Jauru/MT a 

Cuiabá/MT, a declaração de utilidade pública do imóvel objeto desta ação, 

bem como do laudo de avaliação da servidão de passagem sobre o imóvel. 

O perigo de dano é evidente uma vez que a servidão visa a adequada 

prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. Ademais, 

a autora precisa cumprir o cronograma de instalação. Por fim, observa-se 

que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a 
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medida não causará nenhum prejuízo aos réus. Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 

300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino a IMISSÃO DE POSSE 

PROVISÓRIA da autora sobre o imóvel objeto da matrícula n. 92.415 do 6º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, devendo, ainda, a 

presente ação ser registrada à margem da respectiva matrícula imobiliária. 

CONDICIONO o cumprimento da liminar ao depósito judicial da indenização 

proposta no valor de R$ 7.662,41 (sete mil seiscentos e sessenta e dois 

reais e quarenta e um centavos). Realizado o depósito, expeça-se o 

mandado de imissão de posse provisória. Em obediência ao art. 334 e §§ 

do CPC, designo o dia 07/05/2018 às 09:30 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital, intimando-se as partes para comparecimento. Após, intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038440-49.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração 

de utilidade pública com pedido liminar de imissão na posse proposta por 

SANTA LÚCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra MAURO 

GUIMARÃES SANTOS e FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARÃES 

SAMPAIO, SILVIA DOS SANTOS CERCI e ORLANDO CERCI, todos 

devidamente qualificados nos autos. A autora salienta que é uma 

concessionária federal do serviço de transmissão de energia e que 

buscou junto aos réus, de forma amigável, a imissão na posse de um 

percentual da área registrada junto ao 2ª Serviço Notarial do Cartório de 

Registro de Imóveis de Cuiabá-MT sob n. 92.415, para construção de uma 

linha de transmissão de energia elétrica. Informa que os réus relutam em 

autorizar a imissão na área, mesmo oferecendo-lhes uma indenização no 

valor de R$ 7.662,41 (sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e 

quarenta e um centavos) pela servidão. Diante disso, postula a concessão 

liminar de tutela provisória de urgência, para deferimento da imissão de 

posse na área dos réus. A inicial foi instruída com diversos documentos. É 

o relatório. Decido. A tutela almejada pela autora é regulada pelo art. 294 

do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, vez que a parte autora 

demonstrou em sede de cognição sumária a existência do contrato de 

concessão do serviço de transmissão de energia, da licença de instalação 

da linha de transmissão de energia elétrica de alta voltagem de Jauru/MT a 

Cuiabá/MT, a declaração de utilidade pública do imóvel objeto desta ação, 

bem como do laudo de avaliação da servidão de passagem sobre o imóvel. 

O perigo de dano é evidente uma vez que a servidão visa a adequada 

prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. Ademais, 

a autora precisa cumprir o cronograma de instalação. Por fim, observa-se 

que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a 

medida não causará nenhum prejuízo aos réus. Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 

300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino a IMISSÃO DE POSSE 

PROVISÓRIA da autora sobre o imóvel objeto da matrícula n. 92.415 do 6º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, devendo, ainda, a 

presente ação ser registrada à margem da respectiva matrícula imobiliária. 

CONDICIONO o cumprimento da liminar ao depósito judicial da indenização 

proposta no valor de R$ 7.662,41 (sete mil seiscentos e sessenta e dois 

reais e quarenta e um centavos). Realizado o depósito, expeça-se o 

mandado de imissão de posse provisória. Em obediência ao art. 334 e §§ 

do CPC, designo o dia 07/05/2018 às 09:30 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital, intimando-se as partes para comparecimento. Após, intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031043-36.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Determinada a emenda a inicial para comprovação da hipossuficiência o 

autor apresentou a petição e os documentos de ID 10423900 e seguintes. 

O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. 

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor é contador 

e segundo o documento de ID 10153449 (pagina 05) o mesmo informou e 

comprovou, eis que conseguiu o financiamento imobiliário, que possui uma 

renda LIQUIDA de R$27.000,00. Por outro lado, a sua planilha de gastos de 

ID 10424932 demonstram que a sua média de gasto mensal gira em torno 

de R$7.704,96. Ademais, da declaração de imposto de renda apresentada 

consta que o autor possui patrimônio superior a meio milhão de reais, 

patrimônio este muito superior aqueles que fazem jus ao benefícios da JG. 

Posto isto, considerando que o autor não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerido. Entretanto, oportunizo ao autor o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 06 parcelas iguais e sucessivas. Conforme 

informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na Divisão de 

Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o autor adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1035232-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JSL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO IZIQUE CHEBABI OAB - SP0184668A (ADVOGADO)

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Margareth Neves Salvador (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035232-57.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se as partes e o Juízo deprecante da redistribuição desta carta 

precatória para esta unidade judiciária. Designo a audiência para o dia 

09/04/2018 às 14:00 horas, com finalidade da oitiva da testemunha 

Margareth Neves Salvador. Insta salientar que, nos termos do art.455 do 

CPC, a intimação para o comparecimento da testemunha deve ser feita 

pelo advogado da parte. Ciência da data designada ao Juízo Deprecante. 

Intimem-se as partes. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029505-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GRANJA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029505-20.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLEUSA GRANJA ALENCAR REQUERIDO: GERALDO 

ANTONIO MENDES DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de cobrança com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por Cleusa Granja Alencar em face 

de Geraldo Antônio Mendes da Silva, aduzindo, em síntese, que foi 

contratada pelo réu, para realizar procedimentos administrativos junto ao 

INCRA e relativo a desapropriações por interesse social. Informa que do 
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valor depositado nas ações de desapropriações, tem direito a 10%, 

totalizando a quantia de R$ 173.854,31. Narra que recebeu a quantia de 

R$ 79.032,00, não recebendo o remanescente, R$ 94.82,31. Informa que 

não obteve negociação amigável com o réu e requer o deferimento de 

tutela de urgência para bloqueio de valores até o limite devido, ao 

argumento que corre o risco de não receber seu crédito, tendo em vista a 

possibilidade de o réu se mudar para o exterior. Determinada a emenda da 

petição inicial (Id 10052114). A autora atendeu a ordem (Id 10276172, 

10311869). É o relatório. Decido. Defiro a emenda da petição inicial, bem 

como os benefícios da justiça gratuita à autora. O art. 300 do Código de 

Processo Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (destaquei) Sobre a tutela 

de urgência ,Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência 

está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, 

para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. 

Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pela autora 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. No intuito de demonstrar o perigo da demora, a autora sustenta 

que há possibilidade do réu estar se mudando para o exterior. No entanto, 

não instruiu os autos com qualquer documento nesse sentido. A fim de 

corroborar seus argumentos, a exequente carreou nos autos, além do 

contrato de prestação de serviços, documentos referente ao processo 

administrativo e judicial, no qual prestou os serviços alegados. Referidos 

documentos realmente corroboram a tese sustentada pela autora, no 

sentido que é credora do réu. Contudo, estes não demonstram que o réu 

está se mudando para o exterior e/ou dilapidando seu patrimônio e que a 

autora corre o risco de sofrer o prejuízo alegado. Ante o exposto e 

considerando que a tutela de urgência é medida excepcional, indefiro o 

pedido de bloqueio. Com advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 

334, § 1º que as audiências de conciliação deverão ser realizadas por 

conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – 

CCMC, designo o dia 10 de abril de 2018 (10/04/2018) às 09:30 horas para 

a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se o réu para audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 

10 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000391-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000391-02.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo c/c cobrança de alugueis e encargos proposta por 

Maria Terezinha de Souza contra Adriano de Figueiredo Pagotto, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, relata a autora ter firmado com o réu 

um contrato de locação verbal por prazo indeterminado do imóvel 

residencial localizado na Rua Córdoba, n° 900, Quadra 21, Bairro Planalto, 

Cep 78050-667, em Cuiabá-MT, com início em novembro de 2016 e no 

valor de R$1.000,00. Aduz que em julho/2017 o réu deixou de adimplir com 

o aluguel e seus encargos, sendo que no mês de agosto depositou 

apenas o valor de R$500,00. Informa que o réu abandonou o imóvel com 

alguns objetos dentro há aproximadamente dois meses, não entregando 

as chaves do bem, o que a impede de loca-lo a outro. Narra que as 

tentativas para solução da questão foram infrutíferas, e requer a 

concessão da antecipação de tutela para reintegrá-la imediatamente na 

posse do imóvel. Ao final, requer a procedência da ação para decretar em 

definitivo o despejo do réu, determinando que este pague os alugueres em 

atraso e seus encargos que totalizam a importância de R$ 6.536,15.. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita a autora. A autora pretende, por esta via, 

a desocupação do imóvel residencial, Rua Córdoba, n° 900, Quadra 21, 

Bairro Planalto, Cep 78050-667, em Cuiabá-MT, diante da inadimplência do 

réu com os pagamentos dos aluguéis e encargos. A Lei nº 12.112/2009 

permite quatro possibilidades de despejo liminar, as quais estão elencadas 

no parágrafo 1º do art. 59, dentre elas, a prevista no inciso IX: falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento. Os 

doutrinadores Brunno Pandori Giancoli e Fábio Vieira Figueiredo 

esclarecem sobre a possibilidade da concessão de liminar em ações de 

despejo: “O despejo liminar é, sem dúvida, uma das maiores inovações 

processuais que repercutiu diretamente na Lei nº 8.245/91, ao lado da 

denúncia vazia. Trata-se de medida que se baseia no direito português, 

em que o legislador tinha a preocupação de atribuir maior interesse do 

locador em hipóteses excepcionais. “A expressão ‘conceder-se-á a 

liminar’ atribui uma força cogente à lei, não podendo o juiz atuar de forma 

discricionária, mas, se preenchidos os requisitos, deve conceder a medida 

liminar”. (Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira Figueiredo in Nova lei do 

inquilinato : análise crítica das alterações introduzidas pela lei n. 

12.112/2009. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 52). Os documentos 

acostados com a inicial fazem prova do inadimplemento do réu. O perigo 

de dano irreparável está configurado, uma vez que o réu não vêm 

cumprindo com as obrigações contratuais, tal como o pagamento do 

aluguel no valor acordado, bem como inexiste qualquer garantia junto ao 

referido contrato, o que garantiria (art.37 da Lei 8.245/91) à autora o 

recebimento do mesmo. “AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONCESSÃO 

DE LIMINAR CONTRATO ESPROVIDO DEGARANTIAS (LEI Nº 8.245/91, 

ART. 59, § 1º, INCISO IX). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Pacífico o entendimento de nossos pretórios quanto à 

concessão de liminar para desocupação do imóvel nas ações de despejo 

por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido das 

garantias previstas no artigo 37, da Lei nº 8.245/91. 2. Impõe--se, na ação 

de despejo, o cumprimento da norma capitulada no art. 59, § 1º, inciso IX, 

da Lei do inquilinato. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; 

AI 0629754-71.2015.8.06.0000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Francisco 

Darival Beserra Primo; DJCE 01/06/2016; Pág. 64.” Importante consignar, 

ainda, que o despejo liminar não esgota o objeto da ação e não é um ato 

irreversível, levando-se em consideração que este Juízo ficará garantido 

por meio de caução, que tem previsão legal e é destinada ao 

acautelamento de eventual prejuízo suportado pela parte ré. Posto isto, e 

nos termos dos artigos 9º, inciso I e 59, § 1º, inciso IX, ambos da Lei 

8.245/91 alterada pela Lei 12.112/09, defiro a liminar pleiteada e determino 

que o réu ou outra pessoa que esteja na posse do imóvel residencial, Rua 

Córdoba, n° 900, Quadra 21, Bairro Planalto, Cep 78050-667, em 

Cuiabá-MT, o desocupe no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto à caução 

exigida pelo §1º do art. 59 da Lei 8245/91, entendo ser a mesma 

dispensável visto a hipossuficiência da autora. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DETERMINADA PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL, PARA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. Desnecessária a caução 

de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. 

Além de notória a insuficiência de recursos por parte dos requerentes, a 

partir do evento da antecipação de tutela (art. 273, do CPC), o deferimento 

de pleito liminar de despejo não mais se sujeita às limitações do citado 

dispositivo, embora, via de regra, venha sendo exigida a prestação de 

caução, como forma de se harmonizar os dois regramentos. Precedentes 

desta Corte. Imperativo o acolhimento do inconformismo, para dispensar 
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os agravantes da prestação de caução, devendo o juízo a quo apreciar o 

pedido liminar de despejo. Agravo de instrumento provido, em decisão 

monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70048557672, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos 

Santos Caminha, Julgado em 24/04/2012). Nesse sentido também os 

ensinamentos de Sylvio Capanema de Souza: “Ora, é verdadeiramente 

absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, 

quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de 

prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, 

para despejá-lo. “A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o 

contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave 

lesão patrimonial. “É evidente que houve erro de remissão. A lei 

certamente, queria incluir, no rol das exceções, o inciso III do artigo 9º, e 

não o II, como constou, por equívoco. “Até porque as demais infrações 

legais e contratuais, referidas no inciso II, são bem mais difíceis de aferir, 

que a falta de pagamento do aluguel. Dái não ser prudente que, na 

hipótese do inciso II, se faça a execução provisória, sem a garantia do 

juízo. “É imperioso que, no mais breve tempo possível, se corrija o erro, 

substituindo-se, no texto do artigo 64, o inciso II do artigo 9º, pelo seu 

inciso III. “(...) “A falta de pagamento do aluguel e encargos constitui, como 

é óbvio, uma infração contratual e legal. Ora, se a lei não exige caução 

para a hipótese da ação de despejo por infração legal e/ou contratual, 

também não a poderá exigir para a falta de pagamento, que se inclui na 

mesma causa de pedir. “Qualquer outra interpretação não terá a menor 

lógica, ainda mais se considerarmos que a falta de pagamento do aluguel é 

a mais grave de todas as infrações que o locatário pode cometer” (“A 

Nova Lei do Inquilinato Comentada”, Editora Forense, 1ª edição, 1993, 

págs. 253 e 254). Desta forma, diante a fundamentação acima e a 

hipossuficiência da autora, bem como o fato de ter o autor abandonado o 

imóvel DISPENSO a caução legalmente exigida para cumprimento da 

liminar. Expeça-se o mandado de despejo para desocupação em 15 

(quinze) dias. Caso a autora não preste a caução no prazo determinado, 

certifique-se e dê normal prosseguimento no feito. Poderá o réu, todavia, 

evitar a desocupação do imóvel se no mesmo prazo efetivar o pagamento 

dos aluguéis e acessórios em atraso e os que se vencer no curso do 

processo, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo, para o caso de imediato pagamento, em 10% do valor do 

atrasado, (art. 59, § 3º, acrescido pela Lei 12.112/09). Designo audiência 

de conciliação para o dia 24/04/2018 às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 12 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000391-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000391-02.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo c/c cobrança de alugueis e encargos proposta por 

Maria Terezinha de Souza contra Adriano de Figueiredo Pagotto, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, relata a autora ter firmado com o réu 

um contrato de locação verbal por prazo indeterminado do imóvel 

residencial localizado na Rua Córdoba, n° 900, Quadra 21, Bairro Planalto, 

Cep 78050-667, em Cuiabá-MT, com início em novembro de 2016 e no 

valor de R$1.000,00. Aduz que em julho/2017 o réu deixou de adimplir com 

o aluguel e seus encargos, sendo que no mês de agosto depositou 

apenas o valor de R$500,00. Informa que o réu abandonou o imóvel com 

alguns objetos dentro há aproximadamente dois meses, não entregando 

as chaves do bem, o que a impede de loca-lo a outro. Narra que as 

tentativas para solução da questão foram infrutíferas, e requer a 

concessão da antecipação de tutela para reintegrá-la imediatamente na 

posse do imóvel. Ao final, requer a procedência da ação para decretar em 

definitivo o despejo do réu, determinando que este pague os alugueres em 

atraso e seus encargos que totalizam a importância de R$ 6.536,15.. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita a autora. A autora pretende, por esta via, 

a desocupação do imóvel residencial, Rua Córdoba, n° 900, Quadra 21, 

Bairro Planalto, Cep 78050-667, em Cuiabá-MT, diante da inadimplência do 

réu com os pagamentos dos aluguéis e encargos. A Lei nº 12.112/2009 

permite quatro possibilidades de despejo liminar, as quais estão elencadas 

no parágrafo 1º do art. 59, dentre elas, a prevista no inciso IX: falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento. Os 

doutrinadores Brunno Pandori Giancoli e Fábio Vieira Figueiredo 

esclarecem sobre a possibilidade da concessão de liminar em ações de 

despejo: “O despejo liminar é, sem dúvida, uma das maiores inovações 

processuais que repercutiu diretamente na Lei nº 8.245/91, ao lado da 

denúncia vazia. Trata-se de medida que se baseia no direito português, 

em que o legislador tinha a preocupação de atribuir maior interesse do 

locador em hipóteses excepcionais. “A expressão ‘conceder-se-á a 

liminar’ atribui uma força cogente à lei, não podendo o juiz atuar de forma 

discricionária, mas, se preenchidos os requisitos, deve conceder a medida 

liminar”. (Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira Figueiredo in Nova lei do 

inquilinato : análise crítica das alterações introduzidas pela lei n. 

12.112/2009. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 52). Os documentos 

acostados com a inicial fazem prova do inadimplemento do réu. O perigo 

de dano irreparável está configurado, uma vez que o réu não vêm 

cumprindo com as obrigações contratuais, tal como o pagamento do 

aluguel no valor acordado, bem como inexiste qualquer garantia junto ao 

referido contrato, o que garantiria (art.37 da Lei 8.245/91) à autora o 

recebimento do mesmo. “AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONCESSÃO 

DE LIMINAR CONTRATO ESPROVIDO DEGARANTIAS (LEI Nº 8.245/91, 

ART. 59, § 1º, INCISO IX). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Pacífico o entendimento de nossos pretórios quanto à 

concessão de liminar para desocupação do imóvel nas ações de despejo 

por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido das 

garantias previstas no artigo 37, da Lei nº 8.245/91. 2. Impõe--se, na ação 

de despejo, o cumprimento da norma capitulada no art. 59, § 1º, inciso IX, 

da Lei do inquilinato. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; 

AI 0629754-71.2015.8.06.0000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Francisco 

Darival Beserra Primo; DJCE 01/06/2016; Pág. 64.” Importante consignar, 

ainda, que o despejo liminar não esgota o objeto da ação e não é um ato 

irreversível, levando-se em consideração que este Juízo ficará garantido 

por meio de caução, que tem previsão legal e é destinada ao 

acautelamento de eventual prejuízo suportado pela parte ré. Posto isto, e 

nos termos dos artigos 9º, inciso I e 59, § 1º, inciso IX, ambos da Lei 

8.245/91 alterada pela Lei 12.112/09, defiro a liminar pleiteada e determino 

que o réu ou outra pessoa que esteja na posse do imóvel residencial, Rua 

Córdoba, n° 900, Quadra 21, Bairro Planalto, Cep 78050-667, em 

Cuiabá-MT, o desocupe no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto à caução 

exigida pelo §1º do art. 59 da Lei 8245/91, entendo ser a mesma 

dispensável visto a hipossuficiência da autora. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DETERMINADA PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL, PARA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. Desnecessária a caução 

de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. 

Além de notória a insuficiência de recursos por parte dos requerentes, a 

partir do evento da antecipação de tutela (art. 273, do CPC), o deferimento 

de pleito liminar de despejo não mais se sujeita às limitações do citado 

dispositivo, embora, via de regra, venha sendo exigida a prestação de 

caução, como forma de se harmonizar os dois regramentos. Precedentes 
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desta Corte. Imperativo o acolhimento do inconformismo, para dispensar 

os agravantes da prestação de caução, devendo o juízo a quo apreciar o 

pedido liminar de despejo. Agravo de instrumento provido, em decisão 

monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70048557672, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos 

Santos Caminha, Julgado em 24/04/2012). Nesse sentido também os 

ensinamentos de Sylvio Capanema de Souza: “Ora, é verdadeiramente 

absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, 

quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de 

prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, 

para despejá-lo. “A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o 

contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave 

lesão patrimonial. “É evidente que houve erro de remissão. A lei 

certamente, queria incluir, no rol das exceções, o inciso III do artigo 9º, e 

não o II, como constou, por equívoco. “Até porque as demais infrações 

legais e contratuais, referidas no inciso II, são bem mais difíceis de aferir, 

que a falta de pagamento do aluguel. Dái não ser prudente que, na 

hipótese do inciso II, se faça a execução provisória, sem a garantia do 

juízo. “É imperioso que, no mais breve tempo possível, se corrija o erro, 

substituindo-se, no texto do artigo 64, o inciso II do artigo 9º, pelo seu 

inciso III. “(...) “A falta de pagamento do aluguel e encargos constitui, como 

é óbvio, uma infração contratual e legal. Ora, se a lei não exige caução 

para a hipótese da ação de despejo por infração legal e/ou contratual, 

também não a poderá exigir para a falta de pagamento, que se inclui na 

mesma causa de pedir. “Qualquer outra interpretação não terá a menor 

lógica, ainda mais se considerarmos que a falta de pagamento do aluguel é 

a mais grave de todas as infrações que o locatário pode cometer” (“A 

Nova Lei do Inquilinato Comentada”, Editora Forense, 1ª edição, 1993, 

págs. 253 e 254). Desta forma, diante a fundamentação acima e a 

hipossuficiência da autora, bem como o fato de ter o autor abandonado o 

imóvel DISPENSO a caução legalmente exigida para cumprimento da 

liminar. Expeça-se o mandado de despejo para desocupação em 15 

(quinze) dias. Caso a autora não preste a caução no prazo determinado, 

certifique-se e dê normal prosseguimento no feito. Poderá o réu, todavia, 

evitar a desocupação do imóvel se no mesmo prazo efetivar o pagamento 

dos aluguéis e acessórios em atraso e os que se vencer no curso do 

processo, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo, para o caso de imediato pagamento, em 10% do valor do 

atrasado, (art. 59, § 3º, acrescido pela Lei 12.112/09). Designo audiência 

de conciliação para o dia 24/04/2018 às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 12 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000266-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança em que figura no polo passivo a COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

todavia, os autos foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. A par 

disso, diante da presença de pessoa jurídica de direito público no polo 

passivo, declino a competência para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Comarca. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000466-41.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela 

de urgência proposta por Lourdes Gomes de Amorim Neves contra a 

Lotufo Engenharia e Construções LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, relata a autora que adquiriu um imóvel do réu 

localizado na Rua Av. B, Qd D2, LT 14, Loteamento Santa Terezinha II, em 

Cuiabá/MT, e que após tomar posse do imóvel em 29/08/2015 o mesmo 

começou a apresentar diversos problemas, tais como: vazamentos na pia 

da cozinha, infiltrações no banheiro, rachaduras nas paredes e a parte 

elétrica danificada. Informa que buscou solucionar o problema junta a 

empresa ré, contudo esta age com descaso. Narra que em razão do 

descaso da ré acionou o PROCON-MT e o Juizado Especial, contudo, o 

requerimento junto ao PROCON não surtiu efeito e diante a necessidade de 

pericia no imóvel o feito judicial foi extinto. Informa que os problemas 

informados lhe impedem de fazer bom uso do imóvel adquirido. Diante 

disso, postula a concessão liminar de tutela provisória de urgência para 

que a ré seja compelida a vistoriar o imóvel adquirido, reparando o 

vazamentosna pia da cozinha, as infiltrações no banheiro e as rachaduras 

nas paredes do imóvel. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO 

PARCIALMENTE os benefícios a justiça gratuita requerida pela autora, 

isentando a do recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais, conforme 

me permite o art. 98, §5° do CPC/15. A tutela almejada pela autora passou 

a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 
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de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Quanto ao pedido de reparo é possível notar dos autos que 

a parte autora não demonstrou o periculum in mora, nemmesmo o fumos 

boni iur. Com efeito, não colacionou prova de que o imóvel contenha os 

referidos problemas, não anexou fotos, nem um laudo, orçamento e/ou 

qualquer outro documento que comprove, de forma preliminar, os referidos 

problemas. Ademais a reparação pleiteada de forma antecipada quase 

que esgota o mérito da demanda. Por sua vez, se encontram presentes os 

requisitos que autorizam o deferimento do pedido de vistoria, visto que 

passado o período chuvoso, dificil a identificação dos alegados 

vazamentos e infiltrações. Com estas considerações e fundamentos, 

DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada requerida, nos termos do art. 

294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO que a ré, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a vistoria do imóvel 

pertencente a autora, devendo colacionar aos autos, no prazo da 

contestação, o laudo contendo todas as avarias encontradas pelo 

vistoriador. Designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2018 às 

12:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 15 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000466-41.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela 

de urgência proposta por Lourdes Gomes de Amorim Neves contra a 

Lotufo Engenharia e Construções LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, relata a autora que adquiriu um imóvel do réu 

localizado na Rua Av. B, Qd D2, LT 14, Loteamento Santa Terezinha II, em 

Cuiabá/MT, e que após tomar posse do imóvel em 29/08/2015 o mesmo 

começou a apresentar diversos problemas, tais como: vazamentos na pia 

da cozinha, infiltrações no banheiro, rachaduras nas paredes e a parte 

elétrica danificada. Informa que buscou solucionar o problema junta a 

empresa ré, contudo esta age com descaso. Narra que em razão do 

descaso da ré acionou o PROCON-MT e o Juizado Especial, contudo, o 

requerimento junto ao PROCON não surtiu efeito e diante a necessidade de 

pericia no imóvel o feito judicial foi extinto. Informa que os problemas 

informados lhe impedem de fazer bom uso do imóvel adquirido. Diante 

disso, postula a concessão liminar de tutela provisória de urgência para 

que a ré seja compelida a vistoriar o imóvel adquirido, reparando o 

vazamentosna pia da cozinha, as infiltrações no banheiro e as rachaduras 

nas paredes do imóvel. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO 

PARCIALMENTE os benefícios a justiça gratuita requerida pela autora, 

isentando a do recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais, conforme 

me permite o art. 98, §5° do CPC/15. A tutela almejada pela autora passou 

a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Quanto ao pedido de reparo é possível notar dos autos que 

a parte autora não demonstrou o periculum in mora, nemmesmo o fumos 

boni iur. Com efeito, não colacionou prova de que o imóvel contenha os 

referidos problemas, não anexou fotos, nem um laudo, orçamento e/ou 

qualquer outro documento que comprove, de forma preliminar, os referidos 

problemas. Ademais a reparação pleiteada de forma antecipada quase 

que esgota o mérito da demanda. Por sua vez, se encontram presentes os 

requisitos que autorizam o deferimento do pedido de vistoria, visto que 

passado o período chuvoso, dificil a identificação dos alegados 

vazamentos e infiltrações. Com estas considerações e fundamentos, 

DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada requerida, nos termos do art. 

294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO que a ré, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a vistoria do imóvel 

pertencente a autora, devendo colacionar aos autos, no prazo da 

contestação, o laudo contendo todas as avarias encontradas pelo 

vistoriador. Designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2018 às 

12:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 
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constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 15 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRALHERIA OLIVEIRA AMORIM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000282-85.2018.8.11.0041 

AUTOR: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. RÉU: 

SERRALHERIA OLIVEIRA AMORIM LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência proposta por 

BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário Rio SPE S/A em face de Serralheria 

Oliveira Amorim Ltda. – ME (Serralheria Montal), objetivando liminarmente a 

sustação do protesto em seu nome. A autora alega que em 28/12/2015 

firmou contrato de prestação de serviços com a ré, para fornecimento e 

instalação de esquadrias no empreendimento denominado de Brasil Beach 

Cuiabá Home Resort, de sua propriedade. A importância total do contrato 

foi de R$ 938.142,63, não restando mais nada a ser pago, conforme 

planilha anexa nos autos. Relata que a ré emitiu o titulo, no valor de R$ 

59.249,92, com vencimento para o dia 18/12/2017, sem qualquer 

fundamentação fática ou contratual, cobrando valor não ajustado. 

Argumenta que a dívida não é legítima, visto que sem aceite ou prova de 

efetiva entrega dos serviços/produtos pertinentes. Requer a sustação de 

protesto da duplicata mercantil NFSE 018, no valor nominal e R$ 59.249,92, 

sem aceite, apresentada pela Caixa Econômica Federal, objeto da 

notificação de protesto n. 5010325, do 4º Serviço Notarial de Cuiabá. 

Determinado pelo juízo a comprovação do recolhimento das custas 

processuais (Id 11324976). Recolhimento de custas ID 11322463, 

11322494 e 11322505. É o relatório. Decido. A tutela pretendida pela 

autora é a provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC. Sobre esse 

tema, Fredie Didie Jr. leciona: “As tutelas provisórias de urgência 

(satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de ‘probabilidade do 

direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 300, CPC).” (In curso de direito 

processual civil. Ed. Jus Podivm, Salvador, 2016, p.584). Eis o que diz o 

art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nas palavras de 

Didier: “Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a 

distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a 

tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na 

demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de 

forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis).” (Fredie Didier Jr. Curso de direito processual civil. 

Ed. Jus Podivm, Salvador, 2016, p.607). Logo, para o deferimento da tutela 

almejada pela autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito 

e o perigo da demora. A autora pretende a sustação do protesto que recai 

sobre o seu nome ao argumento que o contrato firmado entre as partes já 

foi integralmente quitado. Sustenta que a dívida é ilegítima, tendo em vista 

que não tem aceite e/ou prova da efetiva entrega dos serviços/produtos 

pertinentes. A notificação de protesto anexado no ID 11303309 demonstra 

que o nome da autora está na iminência de ser protestado a pedido da ré. 

Referido documento corrobora que a duplicata foi indicada sem aceite. 

Infere-se, ainda, que é incontroversa a relação jurídica entre as partes, 

inclusive, a cláusula de vedação de emissão de fatura sem aprovação de 

planilha de medição e/ou autorização competente (cláusula 4.1.1 – Id 

11303317), bem como que eventual serviço adicional deverá ser 

comunicado e orçado previamente (cláusula 2.2.2) demonstrando, deste 

modo, a probabilidade do direito da autora. Igualmente, resta evidenciado o 

perigo da demora, uma vez que a autora é pessoa jurídica e o protesto de 

seu nome lhe trará prejuízos comerciais. Com estas considerações e 

fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar a sustação do 

protesto em nome da autora, referente a duplicata mercantil NFSE 018, no 

valor nominal de R$ 59.249,92, sem aceite, apresentada pela Caixa 

Econômica Federal, objeto da notificação de protesto n. 5010325, do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá, no prazo de cinco dias, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento desta 

decisão. Nos termos do art. 300, § 1º do CPC, condiciono o cumprimento 

da liminar a prestação de caução no valor do título protestado. Com 

advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as 

audiências de conciliação deverão ser realizadas por conciliador ou 

mediador. A par disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, 

designo o dia 17 de abril de 2018, às 08:30 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE a autora para que se 

manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no 

art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo 

desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 16 de janeiro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000549-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000549-57.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de negativação indevida c/c danos morais com 

pedido de tutela de urgência proposta por Izabela Ferreira da Silva contra 

MRV Prime Parque Chapada das Mantiqueiras Incorporações SPE LTDA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata a autora que 

em 05/03/2017 entabulou um contrato para aquisição de um imóvel 

residencial no empreendimento Parque da Chapada da Mantiqueira, sendo 

que na época era solteira. Aduz que em julho de 2017 se casou e em 

29/08/2017 se viu obrigada a realizar o distrato do referido negócio, eis 

que seu marido estava com o nome inscrito no rol de maus pagadores, 

impossibilitando o financiamento do saldo remanescente. Narra a autora 

que mesmo com a assinatura do distrato em 29/08/2017, a ré lançou em 

12/09/2017 diversos débitos junto ao cadastro do SPC/SERASA. Discorre 

que diante do distrato, indevido os referidos débitos, restando pendente 

tão somente a devolução dos valores pagos. Informa que as tentativas 

administrativas para solucionar a questão foram infrutíferas. Diante disso, 

postula a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a 

retirada do seu nome do SPC/SERASA. A inicial foi instruída com diversos 

documentos. É o relatório. Decido. Defiro PARCIALMENTE os benefícios da 

justiça gratuita a autora, isentando-a do recolhimento das custas e taxas 
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judiciais iniciais, conforme me permite o art.98,§5° do CPC/15. A tutela 

almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC que estabelece: “Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, eis que a autora colacionou 

cópia do documento de solicitação de distrato e Print Screen da página da 

ré que informa que o contrato entabulado entre as partes está em 

processo de rescisão. O perigo de dano é evidente, haja vista que a 

negativação impede a autora de realizar negócios a prazo, realizar 

compras à crédito e tomar empréstimos bancários, lhe diminuindo o poder 

de compra. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a exclusão do nome da autora do SPC/SERASA 

referente ao contrato aqui discutido. OFICIE-SE ao SPC/SERASA para que 

suspenda a inscrição inserida pela ré, referente ao contrato aqui 

discutido. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 

07/05/2018 às 10:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000549-57.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de negativação indevida c/c danos morais com 

pedido de tutela de urgência proposta por Izabela Ferreira da Silva contra 

MRV Prime Parque Chapada das Mantiqueiras Incorporações SPE LTDA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata a autora que 

em 05/03/2017 entabulou um contrato para aquisição de um imóvel 

residencial no empreendimento Parque da Chapada da Mantiqueira, sendo 

que na época era solteira. Aduz que em julho de 2017 se casou e em 

29/08/2017 se viu obrigada a realizar o distrato do referido negócio, eis 

que seu marido estava com o nome inscrito no rol de maus pagadores, 

impossibilitando o financiamento do saldo remanescente. Narra a autora 

que mesmo com a assinatura do distrato em 29/08/2017, a ré lançou em 

12/09/2017 diversos débitos junto ao cadastro do SPC/SERASA. Discorre 

que diante do distrato, indevido os referidos débitos, restando pendente 

tão somente a devolução dos valores pagos. Informa que as tentativas 

administrativas para solucionar a questão foram infrutíferas. Diante disso, 

postula a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a 

retirada do seu nome do SPC/SERASA. A inicial foi instruída com diversos 

documentos. É o relatório. Decido. Defiro PARCIALMENTE os benefícios da 

justiça gratuita a autora, isentando-a do recolhimento das custas e taxas 

judiciais iniciais, conforme me permite o art.98,§5° do CPC/15. A tutela 

almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC que estabelece: “Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, eis que a autora colacionou 

cópia do documento de solicitação de distrato e Print Screen da página da 
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ré que informa que o contrato entabulado entre as partes está em 

processo de rescisão. O perigo de dano é evidente, haja vista que a 

negativação impede a autora de realizar negócios a prazo, realizar 

compras à crédito e tomar empréstimos bancários, lhe diminuindo o poder 

de compra. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a exclusão do nome da autora do SPC/SERASA 

referente ao contrato aqui discutido. OFICIE-SE ao SPC/SERASA para que 

suspenda a inscrição inserida pela ré, referente ao contrato aqui 

discutido. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 

07/05/2018 às 10:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035576-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASSIGNAN CELLOS & CIA. LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE SOUZA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035576-38.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a empresa autora 

teve uma movimentação financeira no ano de 2016 de quase 

R$800.000,00 (oitocentos mil reais), incompatível com os pretendentes da 

justiça gratuita. Ademais, a autora não colacionou nenhum documento que 

comprove que o valor do seu faturamento, que segundo a autora foi de 

mais de R$54.000,00, é insuficiente para custear o presente feito. Posto 

isto, considerando que o autor não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerido. Entretanto, oportunizo ao autor o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. Conforme 

informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na Divisão de 

Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o embargante adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019581-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE LETICIA RODRIGUES PAILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019581-82.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A autora, 
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através de uma petição simples e com a apresentação de alguns 

documentos, requer a reconsideração da decisão de ID 10687461, ao 

argumento que as novas declarações e as provas constantes nos autos 

justificam o deferimento do seu pedido liminar. Todavia, a referida peça 

não observa os requisitos de embargos de declaração e/ou de qualquer 

outro tipo de recurso. Saliento ainda que as novas declarações acostadas 

pela autora não são suficientes para modificar o entendimento deste juízo. 

Desta forma, inexistindo previsão legal para oposição e analise de pedido 

de reconsideração INDEFIRO o pedido de ID.10956637 e, 

consequentemente, mantenho, em sua integralidade, a decisão de ID 

10687461. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO. PEDIDO 

NÃO CONHECIDO. 1. É descabida a interposição de pedido de 

reconsideração em face de decisão colegiada, por ausência de previsão 

legal. 2. Pedido de reconsideração não conhecido. (STJ - RCD nos EDcl no 

AgRg no AREsp: 320287 RS 2013/0118411-1, Relator: Ministro MOURA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 16/09/2013) Cumpra-se integralmente a determinação de 

ID 10687461. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000666-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000666-48.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ dano moral c/ tutela de 

urgência, proposta por Felicidade de Santana contra a Energisa - Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A, ambas qualificadas nos autos. 

Requer a concessão de antecipação de tutela para determinar que a ré se 

abstenha de interromper o seu fornecimento de energia elétrica. Relata 

autora que é titular da Unidade Consumidora n. 6/228623-5 e que foi 

surpreendida com uma “notificação” informando que após uma inspeção 

em sua unidade consumidora, foi constatada um desvio de energia, que 

provocou um faturamento inferior ao seu real consumo. Aduz que a 

inspeção realizada pela ré para constatar a falha foi unilateral e não 

contou com a participação da autora, nem mesmo deixou claro os critérios 

utilizados para a elaboração do calculo do valor correto, emitindo uma 

fatura desarrazoada no valor de R$669,80. Informa que procurou o 

PROCON-MT para solucionar o imbróglio, contudo, nada adiantou, e a ré 

insiste em cobrar o referido valor, inclusive ameaçando ainterromper o 

fornecimento de energia elétrica. A par disso, postula a concessão de 

tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que à ré se abstenha de 

interromper o seu fornecimento de energia elétrica. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à 

autora, isentando-a do recolhimento das custas e taxas judiciais. A tutela 

almejada pela autora passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada, de acordo com a nova 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora juntou 

documentos que comprovam que tentou de forma administrativa resolver o 

imbróglio, contudo a ré não se mostrou disposta a resolve-lo. Ademais, o 

autora demonstrando a sua boa-fé vem realizando o pagamento das 

faturas que foram emitidas dentro da normalidade, como se faz prova a 

fatura com vencimento em 07/11/2017 (ID 11367948) que mostra que a 

única fatura em atraso é a aqui discutida. A par disso, diante a 

probabilidade do direito da autora em ter revisada as suas faturas emitidas 

em desconformidade com o habitual, e a falta de prontidão da parte ré em 

realizar a vistoria, possível é o deferimento da tutela requerida. Nesse 

sentido a jurisprudência: “ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão condenatória 

ao cumprimento de obrigação de fazer (abstenção da interrupção do 

fornecimento de energia elétrica) julgada procedente – Fraude imputada à 

consumidora apurada em procedimento administrativo irregular – Não 

observância do contraditório e da ampla defesa – Artigo 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal – Ausência de perícia técnica no medidor ou no local 

dos fatos para comprovar a existência da suposta irregularidade – 

Sentença mantida – Apelação não provida. (TJ-SP - APL: 

10157384420148260576 SP 1015738-44.2014.8.26.0576, Relator: Sá 

Duarte, Data de Julgamento: 04/04/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 05/04/2016)” O perigo de dano é evidente, haja vista 

que uma possível suspensão do fornecimento de energia pode lhe causar 

diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de cunho essencial. 

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida 

reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

DETERMINO: 1. Que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia da autora, e caso tenha feito, que em 24 (vinte e quatro horas) 

reestabeleça a energia da unidade consumidora da autora n°6/228623-5, 

cujo o corte se deu com base na fatura aqui discutida; Intime-se para 

cumprimento da liminar. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o 

dia 24/04/2018 às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000666-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000666-48.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ dano moral c/ tutela de 

urgência, proposta por Felicidade de Santana contra a Energisa - Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A, ambas qualificadas nos autos. 

Requer a concessão de antecipação de tutela para determinar que a ré se 

abstenha de interromper o seu fornecimento de energia elétrica. Relata 

autora que é titular da Unidade Consumidora n. 6/228623-5 e que foi 

surpreendida com uma “notificação” informando que após uma inspeção 

em sua unidade consumidora, foi constatada um desvio de energia, que 

provocou um faturamento inferior ao seu real consumo. Aduz que a 

inspeção realizada pela ré para constatar a falha foi unilateral e não 

contou com a participação da autora, nem mesmo deixou claro os critérios 

utilizados para a elaboração do calculo do valor correto, emitindo uma 

fatura desarrazoada no valor de R$669,80. Informa que procurou o 

PROCON-MT para solucionar o imbróglio, contudo, nada adiantou, e a ré 

insiste em cobrar o referido valor, inclusive ameaçando ainterromper o 

fornecimento de energia elétrica. A par disso, postula a concessão de 

tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que à ré se abstenha de 

interromper o seu fornecimento de energia elétrica. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à 

autora, isentando-a do recolhimento das custas e taxas judiciais. A tutela 

almejada pela autora passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada, de acordo com a nova 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora juntou 

documentos que comprovam que tentou de forma administrativa resolver o 

imbróglio, contudo a ré não se mostrou disposta a resolve-lo. Ademais, o 

autora demonstrando a sua boa-fé vem realizando o pagamento das 

faturas que foram emitidas dentro da normalidade, como se faz prova a 

fatura com vencimento em 07/11/2017 (ID 11367948) que mostra que a 

única fatura em atraso é a aqui discutida. A par disso, diante a 

probabilidade do direito da autora em ter revisada as suas faturas emitidas 

em desconformidade com o habitual, e a falta de prontidão da parte ré em 

realizar a vistoria, possível é o deferimento da tutela requerida. Nesse 

sentido a jurisprudência: “ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão condenatória 

ao cumprimento de obrigação de fazer (abstenção da interrupção do 

fornecimento de energia elétrica) julgada procedente – Fraude imputada à 

consumidora apurada em procedimento administrativo irregular – Não 

observância do contraditório e da ampla defesa – Artigo 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal – Ausência de perícia técnica no medidor ou no local 

dos fatos para comprovar a existência da suposta irregularidade – 

Sentença mantida – Apelação não provida. (TJ-SP - APL: 

10157384420148260576 SP 1015738-44.2014.8.26.0576, Relator: Sá 

Duarte, Data de Julgamento: 04/04/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 05/04/2016)” O perigo de dano é evidente, haja vista 

que uma possível suspensão do fornecimento de energia pode lhe causar 

diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de cunho essencial. 

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida 

reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

DETERMINO: 1. Que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia da autora, e caso tenha feito, que em 24 (vinte e quatro horas) 

reestabeleça a energia da unidade consumidora da autora n°6/228623-5, 

cujo o corte se deu com base na fatura aqui discutida; Intime-se para 

cumprimento da liminar. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o 

dia 24/04/2018 às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037091-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037091-11.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 
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recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor é 

funcionário publico federal, percebendo uma renda de mais de R$8.000,00 

bruto e pouco mais de R$6.000,00 (seis mil reais) liquido, renda esta 

incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. 

Saliento que mesmo com o descontos realizados a titulo de pensão 

alimentícia, sobra ao autor um valor capaz de custear as despesas do 

presente feito.. Posto isto, considerando que o autor não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerido. Entretanto, oportunizo ao autor o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em quatro parcelas iguais e sucessivas. Conforme 

informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na Divisão de 

Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o embargante adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028025-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028025-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais 

ajuizada por APEX Administradora Ltda - ME em desfavor de SERASA 

Expirian, em que as partes informaram a continuidade da relação 

contratual, apresentando cópia de novo contrato de prestação de 

serviços (ID. 11129421). É o breve relatório. Decido. Por livre disposição, 

as partes formularam novo Instrumento Particular de Prestação de 

Serviços, renovando o contrato discutido nesta ação, havendo novação. 

A novação, prevista nos artigos 360 a 367 do Código Civil, nada mais é do 

que a transferência da dívida antiga para uma nova obrigação. Assim, 

observa-se a perda superveniente do objeto, o que enseja a extinção do 

feito. Posto isto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas 

pela autora. Transitado em julgado e arquive-se. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 8 

de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008425-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1008425-97.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por FATIMA 

RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA contra 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . 

Determinada a intimação da parte para emendar a inicial e trazer aos autos 

o comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma deixou 

transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o artigo 

321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 
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fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 12 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS (RÉU)

ADINA MUNIZ DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase de organização e saneamento (artigo 

357 do Código de Processo Civil), passo às análises necessárias. Os 

Requeridos apresentaram contestação em ID 8038704, arguindo 

preliminarmente a carência da ação em razão da ilegitimidade ativa do 

condomínio para pleitear direito personalíssimo da Sra. Claudia Felicio para 

assumir o cargo de síndica, contudo, entendo que a preliminar não merece 

acolhimento, vejamos. Acerca da representação de condomínio, o Código 

de Processo Civil dispõe: “Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e 

passivamente: (...) XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.” Logo, 

como visto, o condomínio deve estar representado em juízo por seu 

administrador ou síndico devidamente eleitos. No caso em exame, foi 

realizada Assembleia Geral Extraordinária em 09/11/2016 momento em que 

o Senhor Edson José de Souza foi eleito para o cargo de síndico e para o 

cargo de subsíndica, a Senhora Cláudia Felício Garcia (ID 4595120). 

Ademais, como se extrai dos autos, o síndico eleito Senhor Edson José de 

Souza renunciou o cargo, oportunidade em que a subsíndica foi conduzida 

para o cargo de síndica, conforme convencionado no §3º e 4º, da 

Cláusula 27ª da Convenção do Condomínio, conforme já consignado na 

decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial (ID 

4743880). Dito isso, não há o que se falar em ilegitimidade do condomínio 

Requerente, pois o mesmo está representado por sua síndica, 

devidamente eleita por Assembleia Geral Extraordinária, a qual, além de ter 

observado as regras estabelecidas na Convenção do Condomínio, também 

expressou a vontade da maioria dos condôminos. Por fim, cabe ressaltar 

que a decisão que concedeu a tutela de urgência para declarar a Sra. 

Cláudia Felício Garcia como síndica (ID 4743880), sequer foi alvo de 

recurso, transitando em julgado. Desse modo, afasto a preliminar de 

ilegitimidade ativa arguida em contestação pelos Requeridos. Inexistindo 

outra preliminar ou prejudicial de mérito a serem sanadas, sendo as partes 

legítimas e estando devidamente representadas, dou o feito por saneado. 

Com relação ao pedido subsidiário de revogação da tutela de urgência 

contido na contestação, entendo que os argumentos trazidos não são 

suficientes para modificar a decisão de ID 4743880, razão pela qual a 

mantenho pelos seus próprios fundamentos. Por fim, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 dias especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir no prazo legal. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos para análise das provas a 

serem produzidas. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038493-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (AUTOR)

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (AUTOR)

GAIROVA AGROPECUS LTDA (AUTOR)

AGROPECUARIA E IMOBILIARIA MARIPA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ROSTAGNO OAB - ES8185 (ADVOGADO)

JEFFERSON VIANA DE MELO OAB - SP312055 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Proceda a imediata redistribuição do presente feito para uma 

das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de janeiro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038451-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE MACEDO SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Proceda a imediata redistribuição do presente feito para uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de janeiro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037972-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DE MATOS BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA KEMZIA SANTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que o presente feito foi distribuído por 

dependência ao processo de n. 1023973-02.2016, determino a imediata 

redistribuição dos presentes autos digitais para a 2ª Vara Cível - Vara 

Especializada em Direito Agrário - desta Comarca. Cumpra-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037567-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DA LUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTÔNIO ALVES PARAÍSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Determino que o Requerente emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando o endereço eletrônico das partes (art. 319, II, do 

Código de Processo Civil) e a opção pela realização ou não da audiência 

de conciliação (art. 319, VII, do Código de Processo Civil), sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo, certifique e venham os 

autos imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 09 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037902-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CORREA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 
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(RÉU)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. O artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o valor da causa na ação em que há cumulação de pedidos, como na 

espécie, corresponderá “à soma dos valores de todos eles”. Ocorre que o 

Requerente ao atribuir o valor da causa indicou apenas o montante 

referente à indenização por danos morais (R$ 100.000,00 – item “6” do 

pedido “c” da inicial), quando deveria acrescentar também os valores 

referentes aos itens “2”, “3”, “4” e “5” do pedido “c” da exordial. Em assim 

sendo, determino que o Requerente emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, atribuindo o valor correto da ação como acima indicado e, 

por consequência, deverá recolher as custas e taxas judiciais 

remanescentes, com base no novo valor da causa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo, certifique e venham os 

autos imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 09 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037487-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cite-se a parte Executada, mediante a expedição de carta 

precatória, para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no 

mandado a possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução 

(artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o 

pagamento, determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 

829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em 

caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpram-se. Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1015928-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDESIO FERREIRA ROSA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA OAB - MT15893/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA MARINHO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a 

matéria relativa às varas especializadas de família e sucessões, com base 

na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1033106-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SALLES MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria de Lourdes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a 

matéria relativa às varas especializadas de família e sucessões, com base 

na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1025447-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDA JOVENTINO DOS SANTOS MIRANDA OAB - 908.841.672-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO WASHINGTON LUCIANO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a 

matéria relativa às varas especializadas de família e sucessões, com base 

na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000151-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS NOLASCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI SILVEIRA OAB - MT3634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ruy Castrillon da Fonseca (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma 

das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial, bem como pelo fato de figurar no polo passivo o 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038556-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. L. P. (AUTOR)

ROSELI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Observa-se que a parte Autora não identificou os documentos 

junto ao sistema PJE conforme estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 

04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante 

a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados 

às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 

1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 
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documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. – grifei. O 

Requerente ao anexar os documentos que acompanham sua inicial 

identificou os mesmos como “ENZO GABRIEL DE LIMA - DOC PESSOAL, 

DE REPRESENTATIVIDADE E COMPROBATÓRIO”, quando deveria indicar 

um por um dos documentos, o que dificulta o exame dos autos digitais. 

Desse modo, intime a parte Requerente para emendar a inicial, em 15 

(quinze) dias, procedendo nova juntada dos documentos que 

acompanham a inicial, identificando cada um deles conforme a norma 

acima, sob pena de indeferimento da exordial. Com a emenda, proceda a 

exclusão dos documentos juntados de forma equivocada com a inicial. No 

mesmo prazo acima fixado, determino que o Requerente opte pela 

realização ou não da audiência de conciliação (art. 319, VII, do Código de 

Processo Civil), sob pena de indeferimento da inicial. Determino a 

retificação do polo ativo junto ao sistema PJE, excluindo Roseli de Lima, 

por se tratar apenas de representante do Autor. Após, imediatamente 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038851-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Observa-se que a demandante é Pessoa Jurídica, e como tal, 

torna-se indispensável que ela comprove documentalmente sua 

hipossuficiência, preenchendo os requisitos para alcançar o benefício da 

justiça gratuita (súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). Em assim 

sendo, com base no artigo 99, §2º do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazendo aos autos prova da sua hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da gratuidade judicial. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1034450-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL SOUSA GOIS MANQUERO (REQUERENTE)

VALDEMIR MANQUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BONIFACIO QUEIROZ RAGNINI OAB - RO1119 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 1060939. Cuiabá-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1033663-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - GO18978 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNC AUTOMOTIVE COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(DEPRECADO)

THIAGO NUNES CORREA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 10566585. Cuiabá-MT, 12 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024059-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudinete da Silva (EXECUTADO)

AQUELINO SABINO DA SILVA (EXECUTADO)

CLAUDINEI JESUS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que os Embargos à Execução devem ser 

distribuídos por dependência e autuados em autos apartados, nos termos 

do artigo 914, §1º, do Código de Processo Civil, determino que o advogado 

dos Embargados regularize o vício, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuando 

o recolhimento das custas e taxas judiciais cabíveis no ato da distribuição, 

sob pena de prosseguimento regular da presente execução, com a 

expropriação de bens. Por consequência, determino a exclusão do 

sistema PJE dos documentos de id n. 10779287 e 10779293. Ressalto que 

não há que se falar em preclusão pela oposição dos Embargos à 

Execução em discordância ao estabelecido no supracitado dispositivo 

legal, conforme arguido pelo Exequente (id n. 10843080), haja vista que a 

defesa foi devidamente protocolada no prazo legal, demonstrando a 

intenção de impugnar a execução, bem como, pelo fato da inicial poder ser 

emendada para sanar os defeitos e irregularidades (art. 321 do Código de 

Processo Civil). Com os Embargos à Execução apensados à presente 

ação executiva, venham os autos conclusos para análise também do 

pedido de penhora do bem dado em garantia pelos executados (item “b” da 

petição id n. 10843080). Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014327-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.P. TRANSPORTADORA EIRELI - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE COELHO JUNQUEIRA OAB - RO6485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (DEPRECADO)

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 6864948. Cuiabá-MT, 12 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1015859-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA BENEDITA LOPES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SPERA MAXIMO OAB - SP164177 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - BRASIL (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 7293731. Cuiabá-MT, 12 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1015967-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES DE ANDRADE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVAN ALVES DE ANDRADE OAB - SP194399 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA ROSA E SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a 

matéria relativa aos Juizados Especiais, com base na Resolução n. 

11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata redistribuição dos 

autos para um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1030819-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LOPES DE MACEDO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a 

matéria relativa às varas especializadas de execução fiscal, com base na 

Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição dos autos para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

desta Comarca. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1017215-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOEL BARRETO NUNES (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 7981123. Cuiabá-MT, 12 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1022849-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB - RO635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 9140576. Cuiabá-MT, 12 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014232-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES BARROS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME DA SILVA NEVES NETO OAB - MS11484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETHE RODRIGUES DOS SANTOS (DEPRECADO)

ISRAEL ANTONIO DOS SANTOS (DEPRECADO)

MARIA VICENCIA MENDES (DEPRECADO)

VALDIVINA ALVES DE SOUZA (DEPRECADO)

ANTONIO ISRAEL DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 6830998. Cuiabá-MT, 12 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1023034-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. C. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI FERREIRA BASTOS OAB - 674.277.742-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR BASTOS DA COSTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a 

matéria relativa às varas especializadas de família e sucessões, com base 

na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1028799-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI RUSCHEL (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO ALOISIO WIEGERT (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 9898633. Cuiabá-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1029718-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a audiência de instrução no Juízo 

deprecante ocorreria no dia 04/10/2017, constato a perda do objeto da 

presente Carta. Devolvam-se à Comarca de origem, com as baixas 

necessárias junto ao sistema PJE. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1025755-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (DEPRECADO)

JOSE PUPIN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Em razão do informado na petição de id n. 11315006, devolva a 

presente Carta ao Juízo deprecante. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma 

das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1034305-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOP BUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEYLLA FURTADO OLIVEIRA SALOMAO GARCIA OAB - SP123546 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Determino que a parte Autora comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o 

pagamento da diligência, cumpra-se conforme deprecado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o cumprimento da determinação, com base na seção 7, artigo 393, da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1025863-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JURANDIR FAVERO (DEPRECANTE)

DIRCE ROCHA FAVERO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PECUARIA PLANALTO LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 9594601. Cuiabá-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1020788-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA SIMONINI (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a 

matéria relativa às varas especializadas de família e sucessões, com base 

na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1035009-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA DE FATIMA DA SILVA DO NASCIMENTO OAB - SP168969 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIRMA TARTARO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Determino que a parte Autora comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o 

pagamento da diligência, cumpra-se conforme deprecado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o cumprimento da determinação, com base na seção 7, artigo 393, da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1032224-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA LOPES BATISTA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERLI TEREZA FERNANDES OAB - RO0004014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE BRUNA SALES SANDRI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 10346884. Cuiabá-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1031803-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER SILVEIRA DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSNEY REPISO NOGUEIRA OAB - RO6327 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA ISSLER RODRIGUES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a 

matéria relativa às varas especializadas de família e sucessões, com base 

na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1033027-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER JOSE DO NASCIMENTO (DEPRECANTE)

RENATA GONCALVES (DEPRECANTE)

ANDERSON MARTINS HURTADO (DEPRECANTE)

EMERSON PINHEIRO LEITE (DEPRECANTE)

ADALIA LOPEZ DE CONCEICAO (DEPRECANTE)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (DEPRECANTE)

DAIANA LOPEZ CONCEICAO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYDE LOPES CONCEIÇÃO GALVÃO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Com base na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, 

determino a imediata redistribuição da presente Carta para uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1033459-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING CAMPO GRANDE - FASE I 
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(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SG COMERCIO DE CALCADOS LTDA (DEPRECADO)

SANDER LIMA DE FRANCA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 10542917. Cuiabá-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012869-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. M. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SOARES MALDONADO OAB - 001.597.831-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LIMA DE MOURA (DEPRECADO)

ARNALDO DIAS DE MOURA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Com base na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, 

determino a imediata redistribuição da presente Carta para uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012945-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE FRANCA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Com base na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, 

determino a imediata redistribuição da presente Carta para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007891-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAPREVIDENCIA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BUCZEK OAB - PR44395 (ADVOGADO)

CLEBERSON BENTO PINTO OAB - PR55031 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Com base na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, 

determino a imediata redistribuição da presente Carta para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007618-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO ROHENKOHL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a 

matéria relativa aos Juizados Especiais, com base na Resolução n. 

11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata redistribuição dos 

autos para um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009629-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGANHA & CIA LTDA - ME (DEPRECADO)

Outros Interessados:

RICARDO VIETA SOARES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da 

parte interessada, suspendo a realização da audiência instrutória 

designada para 28/03/2018 e com base na seção 7, artigo 393, da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020634-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARIA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

OLIVAN DA SILVA RABELO (REQUERIDO)

CONDOMINIO RIO COXIPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Janete Maria do Prado interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1013233-74.2017 insurgindo-se contra a decisão de id n. 

10335687, que indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial. 

Em sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a 

mudança da decisão concedida, de modo que a mantenho por seus 

próprios fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 3ª Câmara Cível de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça prestando as informações solicitadas pelo 

Excelentíssimo Relator. Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032223-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD 

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013950-86.2017 

insurgindo-se contra a decisão de id n. 10761874, que indeferiu a tutela de 

urgência reivindicada na inicial. Em sede de retratação, não vislumbro 

qualquer motivo que enseje a mudança da decisão concedida, de modo 

que a mantenho por seus próprios fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 
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2ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça prestando as 

informações solicitadas pela Excelentíssima Relatora. Aguarde a 

realização da audiência conciliatória. Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

17 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000681-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NUNES TEODORO MORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimas declarações de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a autora não 

declare renda, deverá colacionar extrato dos três últimos meses de suas 

contas contas bancárias e/ou copia de sua carteira de trabalho. No 

mesmo prazo acima fixado, a Autora deverá juntar ao feito cópia integral 

do procedimento administrativo instaurado para apurar os fatos narrados 

em sua inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1038595-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

DESPACHO A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de janeiro 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038642-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DOS REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a parte 

autora não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 

últimos extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038684-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a parte 

autora não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 

últimos extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038713-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA PONTES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a parte 

autora não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 

últimos extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022252-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para indicar o endereço 

completo do local para expedição da Carta Precatória deferida nos autos. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista 

Judiciário 33.994

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000916-81.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DAVI LEITUN PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando a noticiada continência da presente ação com a 

demanda de n. 1027957-57.2017.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 

3ª Vara Cível desta Comarca, determino a imediata redistribuição dos 

presentes autos para o referido Juízo, para julgamento simultâneo. 

Cumpra-se imediatamente, diante da existência de pedido de tutela de 

urgência pendente de apreciação. Intime-se. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. O Requerente objetiva a concessão de tutela de urgência para 

que Requerida seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia 

elétrica em sua residência, alegando que o valor cobrado (R$ 22.808,18) 

encontra-se majorado, não representando o real consumo. Todavia, 

verifico que o Requerente não especifica de forma pormenorizada em sua 

inicial quais são as faturas de energia que somadas chegam ao referido 

montante (R$ 22.808,18), a fim de verificar se realmente há ou não 

cobrança abusiva, ao menos neste momento processual, e também para 

especificar quais são as faturas objetos da demanda. Em assim sendo, 

determino que o Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sanando o defeito acima apontado, sob pena de indeferimento da 

inicial. Sanado o vício, venham os autos imediatamente conclusos, em 

razão da urgência que o caso requer. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 

19 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (AUTOR)

MARINA FRANCO MACHADO PITALUGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. A princípio, não verifico a presença dos requisitos que 

autorizam o benefício da assistência judiciária gratuita. Apenas a título de 

argumentação, ressalta-se que, se for o caso, há a possibilidade de 

recolhimento de custas na forma parcelada, conforme estabelece o artigo 

98, §6º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, nos termos do artigo 

99, §3º, do Código de Processo Civil, intime-se o Autor para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende sua inicial, comprovando o preenchimento 

dos pressupostos para deferimento do benefício da justiça gratuita, sob 

pena de indeferimento, ou então que realize o recolhimento das custas e 

taxas judiciais. No mesmo prazo acima estabelecido, determino que o 

Autor emende a inicial indicando seu endereço eletrônico, conforme 

estabelece o artigo 319, II, do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da exordial. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 19 de janeiro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049131 Nr: 46003-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PONTES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

Ação ajuizada por João Pontes Cordeiro em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais.Condeno o requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a assistência judiciária 

gratuita.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 860159 Nr: 1868-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT, ROSEMEIRE DADONA - OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 835261 Nr: 40445-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZY MARA KLEMP, MARCELO CARLOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALVES QUEIROZ - 

OAB:OAB/SP 278.583, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, KARIME VANESSA 

BERTON AKL - OAB:SSP/261.918, MÁRIO ARTHUR AZUAGA M. BUENO 

- OAB:135628, TANIA BENEDITA CORREA - OAB:12.179, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:22.117, WILZA APARECIDA LOPES 

SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por 

Suzy Mara Klemp e Marcelo Carlos Moreira em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Nacional, revogando a liminar 

deferida às fls. 143/144.Condeno os Requerentes ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita).Sem custas, em razão da assistência 

judiciária gratuita concedida aos Requerentes (fl. 144/verso).Adeque o 

número de páginas por volume conforme determina a C. N. G. C.Transitada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 362 de 1102



em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 889002 Nr: 22578-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FELIX SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Eva Feliz Saraiva em face de Tokio Marine Brasil Seguradora 

S/A. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do mesmo 

Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Expeça-se alvará judicial 

em favor da seguradora Requerida, para devolução da importância relativa 

aos honorários periciais (fls. 112/114), mediante a indicação dos dados 

bancários. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 948155 Nr: 59238-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINALDO COSTA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Elinaldo Costa da Conceição ajuizou a presente Ação de Cobrança da 

Diferença de Seguro DPVAT em desfavor de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, ambos qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/24.

Todavia, em fl. 170 a parte autora pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção.

Devidamente intimada, a parte requerida discordou do pedido em fls. 

172/176.

 Relatado o necessário.

 Decido.

 Embora a parte requerida tenha manifestado sua discordância com o 

pedido de desistência formulado pela parte autora, não vislumbro razões 

suficientes para não acatar o pleito de desistência, pois não há que se 

falar em julgamento do mérito conforme pretendido pela seguradora.

Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte requerente 

(fl. 170) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo Diploma Processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito.

 Sem custas ante a gratuidade judicial concedida a parte Requerente.

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ficará suspensa em razão do previsto no artigo 98, §3º do mesmo diploma 

processual.

Expeça-se o alvará judicial em favor do requerido, para liberação da 

importância depositada em fl. 153, conforme pleiteado em fl. 176.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1035673 Nr: 39431-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANNE SILVA ROSENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte autora para manifestar sobre o cumprimento 

voluntário da sentença (fls. 88/90), no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 759231 Nr: 11523-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL AUTO CAR LTDA ME ( B. A. C. -ME )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANDALL KLAI CAVALCANTE 

LEITE - OAB:OAB/MT 14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 764/766, retifique a autuação e 

a capa dos autos.

Intime a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue o 

pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora 

de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação 

(artigo 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC).

Realizada a transferência dos valores contidos na Ação Cautelar de 

código 452400, em apenso, conforme já determinado naquele feito, 

expeça-se o competente alvará de liberação, conforme pleiteado no item 

“1” de fl. 766.

 Cumpram-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 822137 Nr: 28320-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLISON ELIEZER DO CARMO DENIZ, GLAUCIA 

REGINA DA SILVA NEVES DENIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/MT, EVAN CORREA 

DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Darlison Eliezer do Carmo Deniz e Gluaica Regina da Silva 

Neves Deniz em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 11.306,25 (onze mil trezentos e seis 

reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização da requerente 

Glaucia Regina da Silva Neves Deniz, cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; 2) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 
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cinquenta centavos), referente à indenização do requerente Darlison 

Eliezer do Carmo Deniz, cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 3) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 822904 Nr: 29037-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PINHEIRO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KUNZLER DE O. 

MAIA - OAB:DF/34034, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARILANE LOPES 

RIBEIRO - OAB:DF/6.813, PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI - 

OAB:8337-MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial 

para confirmar a tutela deferida em fls. 40/41, a fim de determinar que as 

Requeridas Unimed Cuiabá e Unimed Federação Interfederativa das 

Cooperativas Médicas do Centro-oeste e Tocantins custeiem, 

solidariamente, as despesas do sistema Home Care indicado ao 

Requerente Francisco Pinheiro Medeiros.Condeno as requeridas ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado da 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1009900 Nr: 27537-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO NEUWIRTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, havendo 

concordância deposite a requerida o valor integral dos honorários 

periciais, conforme determinado no mesmo prazo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1067408 Nr: 54261-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAGO HENRIQUE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Iago Henrique Teixeira ajuizou a presente Ação de Cobrança da Diferença 

de Seguro DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, ambos qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/16.

Todavia, em fl. 64 a parte autora pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção.

Devidamente intimada, a parte requerida discordou do pedido em fl. 66.

 Relatado o necessário.

 Decido.

 Embora a parte requerida tenha manifestado sua discordância com o 

pedido de desistência formulado pela parte autora, não vislumbro razões 

suficientes para não acatar o pleito de desistência, pois não há que se 

falar em julgamento do mérito conforme pretendido pela seguradora.

Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte requerente 

(fl. 64) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo Diploma Processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito.

 Sem custas ante a gratuidade judicial concedida a parte Requerente.

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ficará suspensa em razão do previsto no artigo 98, §3º do mesmo diploma 

processual.

Expeça-se o alvará judicial em favor do requerido, para liberação da 

importância depositada em fl. 57, mediante apresentação dos dados 

bancários.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1103899 Nr: 12091-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO UEVERTHON RODRIGUES VIDOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Eduardo Ueverthon Rodrigues Vidotto em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o 

artigo 98, §3º, do mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da 

justiça.Expeça-se alvará judicial em favor da seguradora Requerida, para 

devolução da importância relativa aos honorários periciais (fls. 121/122), 

mediante a indicação dos dados bancários. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1143025 Nr: 28716-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DIAS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEVIDROS ENGENHARIA DE FACHADAS E 

COBERTURAS DE VIDROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cristiane Dias Bonfim ajuizou a presente Ação Indenizatória por Danos 

Morais e Materiais em face de Engevidros Engenharia de Fachadas e 
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Coberturas de Vidros LTDA, ambos qualificados na inicial.

 A inicial veio acompanhada de documentos.

A parte autora pugna pela desistência do feito e, por consequência, a sua 

extinção.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte requerente 

(fl. 58) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do 

mérito.

 Sem custas, em virtude da assistência judiciária gratuita.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da Requerente, para 

liberação da importância consignada às fls. 40/41, conforme pleiteado em 

fl. 58.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1154342 Nr: 33619-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA FERREIRA MORAES OMIZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO das partes sobre a designação da perícia para o 

dia 20/02/2018, a partir das 08h30m, por ordem de chegada, devendo o 

autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, portando 

seus documentos pessoais, atestados e exames complementares 

(radiografias) que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial.

Julianny de Souza Araujo

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 107490 Nr: 5933-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON UEMURA COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 182459 Nr: 29476-41.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER COSTA BARIZON - 

OAB:7.195/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca do contido em fls. 171 e fls. 176/178, no prazo de 5 

dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 354453 Nr: 24925-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SUAMÉRICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279-B, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Julianny de Souza Araujo

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 452400 Nr: 24549-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL AUTO CAR LTDA ME ( B. A. C. -ME )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANDALL KLAI CAVALCANTE 

LEITE - OAB:OAB/MT 14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO JOSÉ PINTO SIVINI - 

OAB:24881/PE, LUCIANO ARCOVERDE DE MORAIS CARNEIRO - 

OAB:PE/ 16.310, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que o recurso de apelação interposto na ação principal em 

apenso foi julgado, defiro a transferência da quantia arrestada no 

presente feito, conforme pleiteado à fl. 679.

 Expeça-se ofício a Conta Única solicitando a vinculação/transferência do 

valor contido nos autos (referente ao arresto determinado na decisão de 

fls. 164/168), junto ao processo de código 759231, processo número 

11523-83.2012.811.0041 (Ação Monitória em apenso).

 Cumprida a determinação acima, remetam-se os autos ao arquivo 

mediante as baixas e cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpram-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 727698 Nr: 23588-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE REGINA CELICE FERREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA RÉGIA ÁGUA MINERAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 Impulsono os autos para INTIMAR as partes acerca da data de início da 

perícia judicial, agendada pelo perito Gerson Fanaia Pereira para o dia 

02/02/2018 às 14:30 horas.

 Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 826616 Nr: 32531-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 
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BARBOSA - OAB:11370/MT, SELMA S. BRAGA ADDOR - 

OAB:15511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 107/109, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue o 

pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora 

de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação 

(artigo 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 861282 Nr: 2741-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHARINA NOGUEIRA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Gercio Marcelino Mendonça Junior ajuizou a presente Ação de Obrigação 

de Não fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de Kharina 

Nogueira Peres, ambos qualificados na inicial.

 A inicial veio acompanhada de documentos.

A parte autora pugna pela desistência do feito e, por consequência, a sua 

extinção.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte requerente 

(fl. 185) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do 

mérito.

 Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 889006 Nr: 22582-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO OLAVO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

Ação ajuizada por Armando Olavo de Paula em face de Tokio Marine Brasil 

Seguradora S/A.Condeno o requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a assistência judiciária 

gratuita.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 902339 Nr: 31581-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBERSON SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 907011 Nr: 34905-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FERREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 134/138, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue o 

pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora 

de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação 

(artigo 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 918578 Nr: 42482-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO VENANCIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Benedito Venancio de Campos em face de Itaú Seguros S/A 

para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; 2) Restituir a importância de R$ 

52,32 (cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) a títulos de danos 

materiais, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC 

desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) desde 

a data da citação; e 3) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 
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Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 922673 Nr: 45052-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSS, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHIEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER MILTON DA SILVA SOARES 

- OAB:13802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado: THIAGO HENRIQUE CORREIA 

OLIVEIRA - OAB 20892/O, para proceder a devolução dos autos, 

conforme art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1076376 Nr: 58180-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, ANTONIO MONREAL ROSADO - OAB:2883-A/MT, 

THAIANE PERES BUCAIR DE LIMA - OAB:OAB/MT 12.376

 Vistos etc.

Condomínio Florais do Valle ajuizou a presente Ação de Cobrança em face 

de RRJ Empreendimentos Imobiliários, ambos qualificados e representados 

nos autos.

O Requerente objetiva a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 

22.376,14 (vinte e dois mil e trezentos e setenta e seis reais e quatorze 

centavos), referente as cotas condominiais vencidas e que não foram 

quitadas pela parte ré.

A inicial veio acompanhada de documentos.

A requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 125/133.

Impugnação à contestação em fls. 146/155.

O feito foi saneado (fl. 178) e a parte Requerente vem informando que os 

débitos em discussão foram quitados pela Requerida extrajudicialmente, 

pugnando pela extinção do processo.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que a Requerida efetuou o pagamento integral da dívida 

objeto do presente feito, conforme noticiado pela própria Requerente às 

fls. 188/190.

Ou seja, com o pagamento da dívida condominial, objeto da presente 

demanda, extinguiu-se, por consequência, a pretensão de cobrança do 

Condomínio Autor, diante da perda do objeto.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança ajuizada 

por Condomínio Florais do Valle em face de RRJ Empreendimentos 

Imobiliários, sem resolução do mérito.

Considerando que os argumentos da Requerente mereciam guarida, 

condeno a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1083655 Nr: 3275-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIANS FLAVIO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Willians Flavio de Sales em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1140196 Nr: 27455-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença de fls. 83/85, no prazo de 

cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

 Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1165512 Nr: 38152-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Compareceu a Requerente às fls. 116/117 e fls. 121/123 informando o 

descumprimento por parte da Requerida da tutela de urgência deferida às 

fls. 26/28.

Visando garantir integralmente o princípio do contraditório e ampla defesa, 

bem como para subsidiar este Juízo no sentido de embasar futura decisão 

coercitiva, entendo necessário que a concessionária de energia ré se 

manifeste acerca das referidas manifestações da Autora.

Assim, intime a Requerida para que manifeste, no prazo de 02 (dois) dias, 

acerca do descumprimento da decisão de fls. 26/28, sob pena de lhe ser 

aplicadas as sanções civis e penais cabíveis na espécie.

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpram-se com a urgência que o caso requer.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 91514 Nr: 6500-84.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Vargas Wollinger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO DE ALEM RIZK, ANTONIO 

ERNANI KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 
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OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

Waldomiro de Alem Rizk interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

1011022-65.2017 insurgindo-se contra a decisão de fls. 190/verso que 

rejeitou a Exceção de Pré-executividade de fls. 176/178.

Em sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a 

mudança da referida decisão, de modo que a mantenho por seus próprios 

fundamentos.

Por tal motivo, oficie-se a 3ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 120504 Nr: 8925-74.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DE MATOS, DENISE VIDIGAL DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 Impulsiono os autos para intimar o autor para, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca dos autos negativos de 1º e 2º leilões judiciais 

realizados nas datas de 28 e 29/11/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 238614 Nr: 7564-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE HERCULANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DE OLIVEIRA, LUZIANEY MARIA 

DE MORAES PINTO, BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS, MARIA MADALENA 

DE MORAES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS R. S. CARMONA - 

OAB:3863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 821836 Nr: 28023-93.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ IZAIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Juares Izaias de Almeida em face de Bradesco AUTO/RE 

Companhia de Seguros. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código.Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Expeça-se alvará 

judicial em favor da seguradora requerida, para devolução da importância 

relativa aos honorários periciais (fls. 82/84), mediante a indicação dos 

dados bancários. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 845025 Nr: 48787-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS ROMÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 896653 Nr: 27387-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Marilucia Correa em face de Bradesco AUTO/RE Companhia 

de Seguros. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do mesmo 

Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Expeça-se alvará judicial 

em favor da seguradora Requerida, para devolução da importância relativa 

aos honorários periciais (fls. 114/117), mediante a indicação dos dados 

bancários. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 900294 Nr: 30063-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBSON QUITINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Klebson Quitino Alves em face de Tokio Marine Brasil 

Seguradora S/A. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Expeça-se alvará 

judicial em favor da seguradora Requerida, para devolução da importância 

relativa aos honorários periciais (fls. 94/96), mediante a indicação dos 

dados bancários. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 955375 Nr: 2776-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN JOSEFA BATISTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Lilian Josefa Batista Alves em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Expeça-se alvará 

judicial em favor da seguradora Requerida, para devolução da importância 

relativa aos honorários periciais (fls. 112/115), mediante a indicação dos 

dados bancários. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1008561 Nr: 26937-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DE SOUZA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Aparecido de Souza Benevides em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Expeça-se alvará 

judicial em favor da seguradora Requerida, para devolução da importância 

relativa aos honorários periciais (fls. 90/91), mediante a indicação dos 

dados bancários. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1009372 Nr: 27323-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANE ARRUDA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

PERIN - OAB:OAB/19637, MAISA MARQUES PELETT - OAB:OAB/MT 

11.889, Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho - OAB:20776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Julianny de Souza Araujo

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1031194 Nr: 37349-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ARCANGELI DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MS 13.116, EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Jaime Arcangeli da Cruz ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de 

Financeira Itaú S/A e Ponto Frio – Globex Utilidades S/A, todos qualificados 

e representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fl. 115) versam sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme a avença.

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1038000 Nr: 40581-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Marcia Ferreira dos Santos em face de Tokio Marine Brasil 

Seguradora S/A. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Expeça-se alvará 

judicial em favor da seguradora Requerida, para devolução da importância 

relativa aos honorários periciais (fls. 98/99), mediante a indicação dos 

dados bancários. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1038646 Nr: 40909-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos da legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, remetendo-o á intimação das 

partes, para manifestarem acerca da proposta de honorários do Sr. Perito 

e em havendo concordância deposite a requerida o valor solicitado, no 

prazo de 15 dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1043359 Nr: 43188-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Alex da Silva Alves em face de Bradesco AUTO/RE 

Companhia de Seguros. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita). Sem custas, ante a gratuidade da 

justiça.Expeça-se alvará judicial em favor da seguradora Requerida, para 

devolução da importância relativa aos honorários periciais (fl. 112), 

mediante a indicação dos dados bancários. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1052914 Nr: 47815-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA RODRIGUES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Nos termos da legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, remetendo-o á intimação das 

partes, para manifestarem acerca da proposta de honorários do Sr. Perito 

e em havendo concordância deposite a requerida o valor solicitado, no 

prazo de 15 dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1072753 Nr: 56518-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA GOMES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Bruna Gomes Garcia em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078137 Nr: 317-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA PEREIRA DE BRITO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1081154 Nr: 2091-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLINE LOPES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1085695 Nr: 4123-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, PAULO VINÍCIUS PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A, 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1092843 Nr: 7432-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SERRÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por José Serrão da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Expeça-se alvará 

judicial em favor da seguradora Requerida, para devolução da importância 

relativa aos honorários periciais (fls. 100/101), mediante a indicação dos 

dados bancários. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1162614 Nr: 36998-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALITO SCHIMOLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Kalito Schimoller em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte Requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do mesmo 

Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.Expeça-se alvará judicial 

em favor da seguradora Requerida, para devolução da importância relativa 

aos honorários periciais (fls. 103/104), mediante a indicação dos dados 

bancários. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1167943 Nr: 39249-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACLITON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1172882 Nr: 41252-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO LEMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1205216 Nr: 6567-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA, MARCO AURÉLIO DA SILVA, 

MARISA MOCKER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTONIO DE MORAES, CARLOS 

HENRIQUE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 751572 Nr: 3335-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o restante 

do pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 2.530,00 (dois mil, 

quinhentos e trinta reais no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1091379 Nr: 6747-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLEN PRISCILA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 63/65, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075713 Nr: 57798-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIIRA GLÓRIA BORGES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 249/251, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1076624 Nr: 58349-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ALVES RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 47/49, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1133594 Nr: 24445-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAILA VANUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 Impulsiono os autos para intimar a requerida para, no prazo legal, justificar 

as provas e o que pretende comprovar, sem prejuízo da possibilidade de 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 945660 Nr: 57844-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIVALDO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090873 Nr: 6502-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O, LILA ANANDA ESTEVES MEDINA - 

OAB:21327/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 836030 Nr: 41089-43.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FELIPE LEITE SILVA, HÉBERTH MÁRCIO LEITE 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA, ALCIDES MARINHO MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYTON SOARES N. 

MENESCAL - OAB:DF/ 26.297, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - 

OAB:MT/13.461-A, ELVIS DEL BARCO CAMARGO - OAB:DF/26.192, 

JÉSSICA SUELLEN ALVES DE OLIVEIRA - OAB:DF/ 40.187, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao TRE para busca de endereço 

do requerido Alcides, pois o artigo 26, §3º, "b", da Resolução nº. 

20.132/98 do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza apenas as autoridades 

judiciárias criminais o acesso as informações deste órgão.

Por outro lado, defiro o pedido de busca de endereço do referido réu junto 

a Receita Federal, via sistema INFOJUD, conforme pleiteado em fl. 379.

Das informações, manifeste a parte autora.

 Caso seja encontrado o mesmo endereço já mencionado nos autos, defiro 

desde já a expedição de ofícios às empresas de telefonia, para que 

informem se possuem em seus bancos de dados o endereço do requerido 

Alcides.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 842559 Nr: 46595-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE & OLIVEIRA LTDA, FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE, ADRIANE DE OLIVEIRA, HELIO PASSADORE, 

MARIA DOS ANJOS NERIS PASSADORE, ROSANGELA PASSADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado WALDIR CECHET JUNIOR, para 

proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 867312 Nr: 7423-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCELO RONDON DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:, JUCIANE 

PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerente, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1087574 Nr: 4989-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806445 Nr: 12924-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTHEFANI LAUX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 Impulsono os autos para INTIMAR a parte Exequente para dar andamento 

no feito no prazo de 5 dias.

 Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 849611 Nr: 52807-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ERUNDINA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA, ALCIDES MARINHO MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS DEL BARCO CAMARGO 

- OAB:15192/MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT, VINICIUS SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao TER para busca de endereço 

do requerido Alcides, pois o artigo 26, §3º, "b", da Resolução nº. 

20.132/98 do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza apenas as autoridades 

judiciárias criminais o acesso as informações deste órgão.

Por outro lado, defiro o pedido de busca de endereço do referido réu junto 

a Receita Federal, via sistema INFOJUD, conforme pleiteado em fl. 573.

Das informações, manifeste a parte autora.

 Caso seja encontrado o mesmo endereço já mencionado nos autos, defiro 

desde já a expedição de ofícios às empresas de telefonia, para que 

informem se possuem em seus bancos de dados o endereço do requerido 

Alcides.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872630 Nr: 11515-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE PINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar a autora para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca das alegações do requerido colacionadas às fls. 

163/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 905703 Nr: 34027-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARCOS ALBERTO COUTINHO BARBOSA, 

MARIA IZABEL DE MORAES MANFRIM COUTINHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILMA MILITINO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ADEMIR DA 

SILVA - OAB:256652, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20.453/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida, ou retirá-la e 

proceder sua distribuição na Comarca deprecada, trazendo aos autos o 

comprovante da distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1028541 Nr: 36060-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PASCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Requerente para que se 

manifeste acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031614 Nr: 37585-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE DE PINHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS 

SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA PINHO DE ALENCAR 

ABURAD - OAB:OAB/MT 18.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP
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 Impulsono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta de honorários periciais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1035224 Nr: 39187-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANE LUZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar sobre as respostas dos ofícios, no prazo de 10 dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1272925 Nr: 28610-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCM GROUP TECMATIC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANOLI DESIGN MOVEIS LTDA ME, IZAIAS 

PINHEIRO MENDES DE ARAUJO, QUELIA CRISTINA AMARAL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE MUELLER - OAB:29524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a presente carta precatória, conforme determinado pelo Douto 

Juízo deprecante.

Com o cumprimento da carta precatória, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 249514 Nr: 16780-02.2006.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ARRUDA TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS, CLÉA SOUZA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:5767, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857/MT, 

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:10.203 OAB MT, RENATO 

GOMES NERI - OAB:2051, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Face o despacho de fls. 754, procedo a intimação dos réus para 

requerem o que entenderem de Direito no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374665 Nr: 11275-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo legal, 

em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 774414 Nr: 27612-84.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM PM COMESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET M.E., REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO, ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do Requerente 

para apresentar a planilha de débito atualizada no prazo legal, ficando 

ciente de que não havendo manifestação os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 779833 Nr: 33324-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS BARBOZA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817623 Nr: 24054-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEIXO - 

OAB:7069, UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 890168 Nr: 23319-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA SILVIA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRÉ DA MATA - 

OAB:9126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistente, para realizar a 

perícia médica, que foi marcado pelo Dr. Reinaldo Prestes Neto, a ser 

realizada na Rua: Pelotas, qd. 05, lote 07, CPA I ( fundos do terminal 

rodoviário) CEP; 78.055-100, Fone: 3641-7100/ 9 9635-6009, na data de 

22/01/2018 a partir das 09:00 horas. Observa-se que o atendimento será 
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realizado por ordem de chegada e que a parte deverá levar os exames 

complementares atuais e/ou da época do fato ocorrido, se houver.

 Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direirto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929824 Nr: 49211-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA PAPA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Requerida para que se 

manifeste acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940739 Nr: 55021-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RANGEL DE 

NORONHA - OAB:, DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - OAB:20133, 

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - OAB:24.923 DF

 Impulsono os autos para INTIMAR as partes a manifestarem acerca da 

proposta de honorários periciais, no prazo legal.

 Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1043297 Nr: 43159-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se acerca do cumprimento de sentença noticiado pela 

requerida às fls.131/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051113 Nr: 46968-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR DA ROCHA PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054256 Nr: 48466-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DA SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1057236 Nr: 49644-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CÁSSIA CZARNOBAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:OAB/MT 7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1069344 Nr: 55150-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA DOS SANTOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1077307 Nr: 58784-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANIA PEREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A
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 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1087842 Nr: 5128-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCIP – PROJETOS CRAQUES DA VIDA DE CÁCERES, 

NILDO PINHEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER APARECIDO ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN FEGURI - OAB:16739, 

RICARDO S. SPINELLI - OAB:15.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias retirar a carta precatória expedida à Comarca de Alta Floresta e 

proceder sua distribuição na Comarca deprecada, tendo em vista a 

necessidade de acompanhamento do seu cumprimento em razão do 

representante da empresa autora de ter sido nomeado fiel depositário do 

bem a ser apreendido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1128093 Nr: 22196-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAMENTOS RODORVIÁRIOS RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F5 EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

requerer às providências que reputar necessárias, no prazo legal.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 704273 Nr: 38957-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA CONSTRUÇÕES 

PRÉ-FABRICADA SOCIEDADE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BARAO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO POLITANO LANGE - 

OAB:14321/MT, CELSO EDSON BIANCHI BARRETO JUNIOR - 

OAB:14365/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 778099 Nr: 31491-02.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE ÁGUAS DO BRASIL - CAB 

AMBIENTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:11.009-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte Requerida, através de seu 

advogado, para comprovar nos autos o depósito judicial do valor total dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 843320 Nr: 47247-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA NAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerente, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051269 Nr: 47058-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIANA NUNES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerente, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037991-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL BENEDITO SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o presente feito foi distribuído erroneamente para 

esta Vara, pois os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras, como na hipótese que se refere à 

alienação fiduciária, devem ser processados e julgados pelas varas 

especializadas de acordo com o Provimento n. 04/08/CM. Logo, declaro 

este Juízo incompetente para apreciar e julgar a demanda e, por 

consequência, determino a redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1038562-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. M. Sabatini Filho & Cia LTDA – ME ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela 

Antecipada em face de Bradesco Saúde, ambos qualificados na inicial. A 

requerente relata que firmou com a requerida plano de saúde para seus 

funcionários e dependentes, efetuando o pagamento regular das 

mensalidades nos meses de junho e julho de 2017. Alega que mesmo com 

o pagamento da mensalidade do mês de julho de 2017, a requerida 

suspendeu o fornecimento dos serviços no dia 13 de julho de 2017, sem 

qualquer notificação, em razão da falta de documentos de seus 

funcionários e da própria empresa, cujos serviços voltaram a ser 

disponibilizados em agosto e setembro. Argumenta que a requerida 

suspendeu os serviços definitivamente em outubro e está cobrando 

indevidamente as mensalidades de agosto, outubro, novembro e dezembro 

de 2017. Aponta a urgência do pedido e salienta que tentou solucionar o 

impasse administrativamente, mas não logrou êxito no intento. Requereu, 

em sede de tutela de urgência, que a requerida suspenda as cobranças 

indevidas e reative o plano de saúde da empresa, sob pena de aplicação 

de multa diária. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. Analiso o pedido somente nesta data, diante do 

recesso forense no período de 20/12/2017 à 06/01/2018. Outrossim, esta 

ação não foi apresentada ao juizo plantonista na forma devida. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Da narrativa contida na inicial e 

das provas carreadas aos autos, não verifico a caracterização dos 

requisitos supracitados. Inexiste nos autos digitais qualquer documento 

que indique os motivos que ocasionaram a suspensão dos serviços pela 

requerida e também documentos que comprovem o efetivo pagamento de 

todas as mensalidades ordinárias durante o período do contrato firmado 

entre as partes (supostamente abril a outubro de 2017, conforme relatado 

na exordial). Ao contrário, a própria requerente aponta na inicial que não 

efetuou o pagamento das mensalidades dos meses de agosto e outubro 

de 2017, motivos que podem ter sido determinantes para a suspensão dos 

serviços. Ou seja, em evidência que a probabilidade do direito não restou 

caracterizada na espécie, havendo dúvidas acerca dos fatos noticiados 

na inicial, o que demanda a necessária instrução para solução da 

controvérsia. Não havendo o juízo de certeza, mas sim um juízo de 

probabilidade, a medida de urgência há de ser rejeitada. Neste termos 

decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO - 

MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA -PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - PRETENSÃO 

DE ENTREGA DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES 

DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se tratem 

de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as 

questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de 

instância. Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a 

presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos 

autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução. (AI 

146132/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 

09/03/2017). Ressalto que após o contraditório nada impede que a tutela 

reivindicada seja reapreciada por este Juízo. Diante do exposto, ausentes 

os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de urgência reivindicada. Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 02 de abril de 

2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). A parte Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037296-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO-ATIVA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. MJB Vigilância e Segurança LTDA ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Liminar c/c Pedido de 

Danos Materiais e Morais em face de Pró – Ativa Assessoria e Serviços 

LTDA (ABRASSAUDE), ambos qualificados na inicial. A requerente 

pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento, em síntese, de que a 

inscrição creditícia é indevida, pois não possui qualquer relação comercial 

com a requerida. A inicial veio acompanhada de documentos Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se 

evidencia no documento que demonstra que o nome da requerente contém 

pendências comerciais (id n. 11093129), bem como, na afirmação da 

autora de que desconhece a dívida cobrada. O perigo de dano é notório, 

uma vez que a inclusão junto ao rol dos órgãos de inadimplentes, por si 

só, acarreta prejuízos à requerente, restando comprovado, sem dúvida 

alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta 

poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como não 

causará danos ao requerido. Logo, pelas provas carreadas aos autos, 

nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se 

necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata retirada do 

nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito quando este 

contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à negativação tida 

por indevida, pois praticamente impossível a produção de prova negativa 

por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, 

ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso 

processual, as consequências deletérias inerentes aos registros 
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negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é 

cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do 

art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, 

VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar 

a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de inadimplentes, no prazo 

de 05 (cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 02 de abril de 2018, às 08:00 horas, 

a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029964-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ALEF FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 22 de março de 2018, às 09:30 horas, a 

ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpram-se. Intimem-se. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000231-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Reumar Alves de Jesus Santos ajuizou a presente Ação 

Revisional Contratual c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em 

face de Energisa Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos 

autos. A requerente afirma ser consumidora de energia elétrica fornecida 

pela concessionária requerida, todavia, foi surpreendida com o valor 

abusivo da fatura referente a mês de junho de 2016, face a recuperação 

de consumo entre o período compreendido de maio de 2015 a março de 

2016, equivalente a R$ 6.046,79 (seis mil e quarenta e seis reais e setenta 

e nove centavos). Aponta que tentou solucionar o impasse 

administrativamente, mas não logrou êxito no intento. Objetiva, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida seja compelida a não suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/1299686-4 e 

de inserir o seu nome junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente a fatura do mês 06/2016. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como 

no caso presente, poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia através dos 

documentos de id n. 11292968 que demonstram que a fatura referente ao 

mês de junho de 2016 encontra-se majorada, em razão de consumo de 

energia não faturado. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 

n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de que havendo suspeita de 

fraude cuja existência é discutida na via judicial, o corte de energia elétrica 

não pode servir como meio coercitivo à cobrança de débitos pretérito. 

Aliás, este é o entendimento adotado pela Jurisprudência pátria: AGRAVO 

INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRELIMINAR SUSCITADA DE 

OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS RECURSAIS REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE 

APURADA PELA CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO 

CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e pacífica do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de suposta fraude 

apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de medida tendente a 

forçar o consumidor a quitar valores apurados unilateralmente, sendo 

necessário, para tanto, a utilização do procedimento ordinário de 

cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que a pretensão da agravante 

também se revela ilegítima na medida em que "o corte configura 

constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito 

que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009). 

(...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 11089002387, 

Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da Publicação no Diário: 

10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência a urgência do 

pedido, haja vista que receber a notícia de corte no fornecimento de 

energia elétrica, por si só, causa ao requerente, sem dúvida alguma, 

prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é considerado um 

bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa 

humana, esta última fundamento da Constituição da República (artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal). Desta forma, não pode o consumidor 

ser privado de serviço essencial, estando presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da 

tutela pretendida. Na mesma esteira, não há que se falar na inclusão do 

nome do requerente junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito. Diante 

do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

concessionária requerida não suspenda o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora de n. 6/1299686-4, bem como, não insira 

o nome do Requerente junto aos órgãos de inadimplentes, tão somente em 

relação à fatura em questão (06/2016). Fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, até o limite 

máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 23 de abril de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 
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ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. 

Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038002-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO SAMPA SHOW LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD 

ajuizou a presente Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de 

Tutela Provisória e Perdas e Danos em face de Via Music Show LTDA - 

ME, ambos qualificados na inicial. O requerente relata que a requerida 

utiliza, desde dezembro de 2014, de forma habitual e continuada de obras 

musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas em sua atividade 

empresarial, com a sonorização ambiental. Aponta que a sonorização 

ambiental é feita por equipamentos fonomecânicos nos aposentos da 

empresa, todavia sem prévia autorização do ECAD, caracterizando a 

conduta ilícita da requerida. Salienta a necessidade do recolhimento dos 

valores devidos ao ECAD para que não haja violação aos direitos autorais. 

Requereu, em sede de tutela de urgência, que a requerida suspenda ou 

interrompa qualquer comunicação ao público de obras musicais, 

literomusicais, audiovisuais e fonogramas, sem prévia e expressa 

autorização do Autor, ou, alternativamente, mediante recolhimento ao 

ECAD dos valores relativos aos direitos autorais. Pugnou, ainda, seja 

autorizado através de seus fiscais devidamente credenciados a ingressas 

na casa de festas Ré para aferir quantidade de público, efetuar 

gravações de toda e e qualquer execução musical, bem como, valores de 

bilheterias. A inicial veio acompanhada de vasta documentação. Relatado 

o necessário. Decido. Sabe-se que a autorização do Requerente ou titular 

da obra no que se refere à utilização por terceiros encontra guarida nas 

disposições do artigo 105 da Lei n. 9.610/98. Ocorre que, o referido 

dispositivo deverá ser interpretado em conjunto com o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, o qual prevê que a tutela de urgência poderá ser 

concedida liminarmente quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não 

vislumbro o perigo de dano, pois a suposta execução de obras musicais 

pela requerida não gera prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

requerente, tanto é que o próprioafirma na inicial que o ilícito estaria sendo 

praticado desde 2014. Ou seja, não restou demonstrada a prejudicialidade 

advinda da continuidade da transmissão não autorizada de obras 

musicais. Ademais, o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas 

por meio de procedimentos próprios. Dessa forma, ao menos neste 

momento processual, não verifico o perigo de dano para o deferimento da 

tutela reivindicada. Nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de 

Justiçade Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE 

EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS - ECAD - ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS QUE POR SI NÃO AUTORIZA A PRETENSÃO LIMINAR - 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Ante a 

inexistência de prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da 

alegação, bem como a ausência de comprovação de fundado receio de 

dano irreparável, no tocante ao possível dano, impossível a concessão da 

tutela antecipada. “Apesar de o artigo 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exigirem 

apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da 

transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, tal regra 

não deve ser interpretada de forma isolada, mas com o disposto nos 

artigos 273 e 804, ambos do CPC, segundo os requisitos para o 

deferimento de tutelas antecipadas e liminares, pleito deduzido pelo 

agravante na ação originária.” (Des. Guiomar Teodoro Borges). (TJMT, 

Sexta Câmara Cível, RAI 103333/2011, DES. JURACY PERSIANI, Julgado 

em 25/01/2012, Publicado no DJE 03/02/2012). Logo, ausentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de urgência reivindicada. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 23 de abril de 2018, às 09:30 horas, 

a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Determino que o Requerente comprove o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

11 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038057-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOB BAR RESTAURANTE PROMOCOES E ORGANIZACAO DE EVENTOS 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD 

ajuizou a presente Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de 

Tutela Provisória e Perdas e Danos em face de Lob Bar Restaurante 

Promoções e Organização de Eventos LTDA ME (Fleyer), ambos 

qualificados na inicial. O Requerente relata que a Requerida utiliza, desde 

dezembro de 2014, de forma habitual e continuada de obras musicais, 

literomusicais, audiovisuais e fonogramas em sua atividade empresarial, 

com a sonorização ambiental. Aponta que a sonorização ambiental é feita 

por equipamentos fonomecânicos nos aposentos da empresa, todavia 

sem prévia autorização do ECAD, caracterizando a conduta ilícita da 

requerida. Salienta a necessidade do recolhimento dos valores devidos ao 

ECAD para que não haja violação aos direitos autorais. Requereu, em 

sede de tutela de urgência, que a Requerida suspenda ou interrompa 

qualquer comunicação ao público de obras musicais, literomusicais, 

audiovisuais e fonogramas, sem prévia e expressa autorização do Autor, 

ou, alternativamente, mediante recolhimento ao ECAD dos valores relativos 

aos direitos autorais. Pugnou, ainda, seja autorizado através de seus 

fiscais devidamente credenciados a ingressas na casa de festas Ré para 

aferir quantidade de público, efetuar gravações de toda e e qualquer 

execução musical, bem como, valores de bilheterias. A inicial veio 

acompanhada de vasta documentação. Relatado o necessário. Decido. 

Sabe-se que a autorização do Requerente ou titular da obra no que se 

refere à utilização por terceiros encontra guarida nas disposições do 

artigo 105 da Lei n. 9.610/98. Ocorre que, o referido dispositivo deverá ser 

interpretado em conjunto com o artigo 300 do Código de Processo Civil, o 

qual prevê que a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro o perigo de 

dano, pois a suposta execução de obras musicais pela Requerida não 

gera prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Requerente, tanto é 

que o próprio Autor afirma na inicial que o ilícito estaria sendo praticado 

desde 2014. Ou seja, não restou demonstrada a prejudicialidade advinda 

da continuidade da transmissão não autorizada de obras musicais. 

Ademais, o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio 

de procedimentos próprios. Dessa forma, ao menos neste momento 

processual, não verifico o perigo de dano para o deferimento da tutela 

reivindicada. Nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de 

Justiçade Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE 

EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS - ECAD - ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS QUE POR SI NÃO AUTORIZA A PRETENSÃO LIMINAR - 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Ante a 

inexistência de prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da 
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alegação, bem como a ausência de comprovação de fundado receio de 

dano irreparável, no tocante ao possível dano, impossível a concessão da 

tutela antecipada. “Apesar de o artigo 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exigirem 

apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da 

transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, tal regra 

não deve ser interpretada de forma isolada, mas com o disposto nos 

artigos 273 e 804, ambos do CPC, segundo os requisitos para o 

deferimento de tutelas antecipadas e liminares, pleito deduzido pelo 

agravante na ação originária.” (Des. Guiomar Teodoro Borges). (TJMT, 

Sexta Câmara Cível, RAI 103333/2011, DES. JURACY PERSIANI, Julgado 

em 25/01/2012, Publicado no DJE 03/02/2012). Logo, ausentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de urgência reivindicada. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 23 de abril de 2018, às 10:00 horas, 

a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Determino que o Requerente comprove o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

11 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026491-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIME SALES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 10941743, pois tempestiva, 

e passo à análise do pedido de deferimento da justiça gratuita. Acerca da 

assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu 

artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, 

possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos 

para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, 

o Requerente se qualifica como professor e afirma receber salário de 

grande monta, bem como, efetua o pagamento de prestações do imóvel 

objeto da lide em valores razoáveis, o que me faz presumir sua 

capacidade financeira de arcar com as custas processuais. Ademais, o 

Requerente foi intimado para comprovar sua hipossuficiência, no entanto, 

se restringiu a informar que seu salário é voltado ao pagamento de 

aluguel, trazendo prova nesse sentido (id n. 10941774), e manutenção da 

sua dependente, mas não trouxe nenhuma prova desta alegação, ônus 

que lhe cabia. Salienta-se que a declaração de pobreza possui presunção 

relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido 

quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese. Nesse 

sentido: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA. O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Portanto, não pode a parte pretender 

que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a 

necessidade real, justificando a concessão do benefício. (TJMT - QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE 

CNJ - 202 - COMARCA DE POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). 

(destaquei). Dessa forma, indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pelo Requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para 

arcar com as custas do processo. Por outro lado, em razão do 

argumentado na inicial e com base no artigo 98, §6º, do Código de 

Processo Civil, aliado ao previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, defiro o parcelamento das custas e taxas judiciárias 

em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas. Em assim sendo, determino 

que o Requerente comprove o recolhimento da primeira parcela, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

Código de Processo Civil). Salienta-se que as demais parcelas deverão 

ser recolhidas e comprovadas nos autos, mês a mês, fixando como termo 

para o adimplemento de cada parcela o 15º (décimo quinto) dia, também 

sob pena de cancelamento da distribuição. Com o pagamento da primeira 

parcela, venham os autos imediatamente conclusos para apreciação da 

tutela de urgência pleiteada. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 11 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030551-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUERRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por 

Edson Guerra Dias em face de Arrossensal Agropecuária e Industrial S/A, 

ambos qualificados na inicial. O Requerente objetiva o deferimento da 

consignação da quantia equivalente a R$ 18.436,44 (dezoito mil e 

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e, por 

consequência, a suspensão da inscrição creditícia em seu nome e da 

baixa do protesto junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 11116346, com 

seus documentos. Sabe-se que a tutela de urgência poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Observa-se que o Requerente visa quitar sua obrigação com a Requerida 

e que seu nome foi protestado e inserido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pela dívida (id n. 11116329 e 11116334), comprovando a 

probabilidade do direito e em especial o perigo de dano, pois a negativação 

causa prejuízos financeiros ao Requerente. Além disso, não vejo prejuízo 

grave ou de difícil reparação à Requerida, pois a consignação dos valores 

acaba por garantir futuramente o adimplemento da obrigação (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil). Desta forma, nesta fase de cognição 

sumária, por entender que estão presentes os requisitos exigidos em lei, a 

concessão da tutela de urgência reivindicada é medida adequada ao caso 

presente. Diante do exposto, defiro a consignação de R$ 18.436,44 

(dezoito mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos) e, com o depósito judicial, determino a baixa do protesto 

efetivado junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá e da restrição creditícia 

lançada junto ao nome do Requerente. Oficiem-se o Cartório competente e 

os órgãos de proteção ao crédito. Ante o atendimento dos requisitos 

indicados no artigo 542 do Código de Processo Civil, cite-se a Requerida 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, consignando-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000544-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA MATOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. A presente ação possui no pólo passivo o Estado do Mato 

Grosso e o Município de Cuiabá, cuja especialidade exclui a competência 

de Vara Cível de feitos gerais, como é o caso desta Unidade Judiciária. 
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Assim, tendo em vista o Provimento n.º 04/2008-CM, que fixou a 

competência das varas especializadas, como é o caso das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública para processar e julgar os executivos 

fiscais e os feitos em geral em que constem como parte a Fazenda 

Estadual e Municipal, o declino da competência em favor de umas das 

referidas varas é medida que se impõe. Dessa forma, DECLARO este 

Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o presente 

feito, devendo o mesmo ser remetido a uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Capital. Cumpra-se com urgência. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016854-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE PAULA BORGES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BBC ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME (RÉU)

Eduardo José Compagnoni (RÉU)

TICIANE SOUZA MAGGI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Robson de Paula Borges Júnior ajuizou a presente Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenizatória por Danos Materiais e 

Morais com pedido de Tutela de Urgência em face de BBC Administrações 

e Participações LTDA, Ticiane Souza Maggi e Eduardo José Compagnoni, 

todos qualificados na inicial. O Requerente relata, em síntese, que adquiriu 

da Requerida Ticiane Maggi cotas da empresa Woods Cuiabá pelo importe 

de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), sob a promessa que a 

empresa renderia aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais 

para cada sócio. Alega que não teve acesso aos dados financeiros e 

contábeis da empresa e após o seu ingressou na sociedade, em 

25/02/2016, recebeu a notícia que a empresa estava endividada. Aponta 

que a Requerida Ticiane Souza Maggi agiu de má-fé ao vender uma 

empresa à beira da falência. Requereu, em sede de tutela de urgência, 

que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso suspenda a condição do 

autor de sócio da empresa WCUIABÁ BAR LTDA. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Indeferida a assistência judiciária gratuita 

(id n. 9602660), o Requerente emendou a inicial, comprovando o 

recolhimento das custas e taxas judiciais. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a emenda à inicial de id n. 10891592, acompanhada de seus 

documentos, pois tempestiva, e passo à apreciação do pedido de tutela de 

urgência. A tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado 

a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa “leve’’ ou “menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Observa-se que o Requerente pretende, em sede de 

tutela de urgência, a exclusão temporária de seu nome como sócio da 

empresa WCUIABÁ BAR LTDA. Todavia, embora evidenciada, ao menos 

neste momento processual, a relação jurídica existente entre as partes (id 

n. 7830442 e 7830508), não restou plenamente demonstrado pelo 

Requerente a ocorrência de omissão pelos Requeridos dos dados 

financeiros e contábeis da referida sociedade capaz de ludibria-lo, como 

afirmado na inicial. Ou seja, há dúvidas quanto à noticiada omissão de 

dados financeiros e contábeis, não podendo ainda apontar a má-fé por 

parte dos Requeridos, sob pena de clara violação aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, demandando a necessária instrução para 

solução da controvérsia. Não havendo o juízo de certeza, mas sim um 

juízo de probabilidade, a medida de urgência deve ser rejeitada. Neste 

termos decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR 

COISA CERTA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA 

DA AÇÃO - MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO 

DE INSTÂNCIA -PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - 

PRETENSÃO DE ENTREGA DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

Ainda que se tratem de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de 

apreciação as questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de 

supressão de instância. Para a concessão de tutela urgência, necessário 

se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se 

constatou nos autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária 

instrução. (AI 146132/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no 

DJE 09/03/2017). Ressalto que após o contraditório nada impede que a 

tutela reivindicada seja reapreciada por este Juízo. Diante do exposto, 

ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

indefiro a tutela de urgência reivindicada. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 10 de abril de 

2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 Central de Conciliação da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Citem-se os Requeridos, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

CPC). O Requerente será intimado na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Determino que o Requerente comprove o recolhimento das diligências do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038815-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

JACINTO BARBOSA MEIRELES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Eduardo de Almeida Eireli ajuizou a presente Ação de Rescisão 

de Contrato com pedido de Tutela de Urgência de Reintegração de Posse 

c/c Perdas e Danos em face de Agromeireles – Comércio Mercantil LTDA e 

Jacinto Barbosa Meireles, todos qualificados na inicial. O Requerente 

pretende, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse 

mediante busca e apreensão de uma PÁ CARREGADEIRA, marca XGMA, 

modelo XG958, chassi CXG00958E001E0042, Nota Fiscal n. 4329, sob o 

argumento que a empresa Requerida não efetuou o adimplemento das 

obrigações fixadas no contrato de compra e venda do bem e que a 

avença possui cláusula de reserva de domínio. A inicial veio acompanhada 

de documentos. O Requerente apresentou duas emendas à inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Recebo as emendas à inicial de id n. 

11274291 e n. 11336048, com seus documentos, e passo à apreciação da 

tutela de urgência pleiteada. A tutela de urgência poderá ser concedida, 

liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o contrato firmado 

entre as partes e a nota fiscal do bem (id n. 11263478), assim como a 

tentativa de notificação dos Requeridos (id n. 11263486 e n. 11336071) e 

a existência de alienação judiciária do automóvel dado como sinal (id n. 

11263480), indicam a probabilidade do direito, pois evidenciam, ao menos 

neste momento processual, o negócio jurídico firmado entre as partes, 

com reserva de domínio ao vendedor/requerente, bem como, o não 

cumprimento da obrigação pelos Requeridos. Por sua vez, o perigo de 

dano consiste na possibilidade do mencionado bem ser ocultado pelos 

Réus, ou ainda a existência de possibilidade destes desfazerem do 

mesmo. Logo, nesta fase de cognição sumária, por entender que estão 

presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão da tutela de urgência 
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reivindicada faz-se necessária. Deste modo, com fundamento no artigo 

300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar a busca e apreensão PÁ CARREGADEIRA, marca XGMA, 

modelo XG958, chassi CXG00958E001E0042, Nota Fiscal n. 4329, 

independentemente de caução. Nomeio como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa Requerente. Lavre-se termo de 

compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido mediante carta precatória e com as 

cautelas que o procedimento exige. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 10 de abril de 2018, às 11:30 

horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Citem-se os Requeridos, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000821-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. B. (AUTOR)

CRISTIANE PAIVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO)

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Cristiane Paiva Fernandes e Gustavo Paiva Barbosa, 

representado por sua genitora e primeira requerente, ajuizaram a presente 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com 

pedido de Tutela Antecipada em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, todos qualificados nos autos. Narra a inicial que as 

partes firmaram contrato de prestação de serviços de assistência médica, 

e que o requerente Gustavo foi diagnosticado com depressão. Alega que 

seu médico indicou o tratamento por meio de Estimulação Magnética 

Transcraniana – EMT, pois o autor não respondeu bem aos tratamento e 

medicamentos convencionais, todavia, a Requerida negou o custeio do 

tratamento, sob o argumento de que este procedimento não está previsto 

no rol da Agência Nacional de Saúde. Aponta a necessidade do custeio do 

tratamento e a urgência do pedido. Requereu, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida seja compelida a fornecer o tratamento 

Estimulação Magnética Transcraniana, devendo ser realizada inicialmente 

50 (cinquenta) sessões e posteriormente quantas outras forem 

necessárias para a plena recuperação do autor Gustavo. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser deferida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A inicial vem acompanhada do 

contrato celebrado entre as partes (id n. 11388001 e 11388005) que 

demonstra a existência de relação jurídica, bem como da prescrição 

médica (id n. 11387994) para realização do tratamento para progressão 

do quadro clínico de Gustavo, evidenciando a probabilidade do direito da 

parte Autora. Por sua vez, o perigo do dano resta evidente diante do 

grave quadro clínico apresentado pelo Requerente, que poderá acarretar 

danos irreversíveis consistente no suicídio em caso de não deferimento da 

medida. Sendo assim, entendo que, ao menos neste momento processual, 

não poderia a Requerida negar a cobertura do tratamento solicitado, razão 

pela qual faz-se necessária a concessão da tutela de urgência na forma 

pretendida, pois presentes os requisitos exigidos em lei. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso semelhante 

e recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO 

DE PROCEDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – 

NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE 

PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – 

CONDUTA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE 

EXCLUSÃO NO CONTRATO – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO 

CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA 

AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em inobservância ao 

princípio da dialeticidade quando demonstrados os motivos de fato e de 

direito pelos quais a Recorrente pretende a reforma da decisão agravada. 

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido 

de que o fato do tratamento não estar inserido no rol da Resolução 

Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por si só, não 

exime a obrigação de cobertura do plano de saúde, especialmente na 

hipótese em que o contrato não contenha previsão expressa de exclusão 

do procedimento. Interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. Incabível a condenação por litigância de má-fé, 

quando ausentes as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 80 do 

Código de Processo Civil. (AI 87365/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Somado a isso, 

salienta-se que o caso em tela evidencia que estão em jogo nesta 

demanda os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e 

da efetividade da atividade jurisdicional. Diante do exposto, defiro a tutela 

de urgência reivindicada para determinar que a Requerida custeie, 

quantas vezes forem necessárias para plena recuperação do 

Requerente, o tratamento por meio de Estimulação Magnética 

Transcraniana - EMT, conforme indicado pelo seu médico, sob pena de 

multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo 

de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98, aliado ao artigo 99, §3º, ambos do Código de 

Processo Civil Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 24 de abril de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se 

com urgência. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035915-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a consignação do valor de R$ 

658,39 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) 

referente aos cheques de n. 000015, 000016, 000019 e 000020, da 

Cooperativa Sicoob (id n. 11372250), devendo a Autora providenciar o 
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depósito no prazo de cinco dias (artigo 542, inciso I, do Código de 

Processo Civil). Atendidos os requisitos exigidos no artigo 542 do Código 

de Processo Civil e sendo os credores desconhecidos, citem-se via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias. Aos credores desconhecidos, nomeio a 

Defensoria Pública como curador especial. Remetam-se os autos digitais 

àquele órgão para manifestação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000858-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Acerca da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo 

Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as 

pessoas jurídicas, possuem o direito no benefício, desde que haja 

insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas 

processuais. No caso em exame, embora a Requerente se qualifique como 

desempregada, observa-se através da Declaração de Imposto de Renda 

(id n. 11394169) que ela é sócia de duas empresas e ainda recebe 

valores mensais a título de aluguéis, presumindo ser proprietária de um 

bem imóvel alugado a terceiro. Além disso, a Requerente relata na sua 

inicial que também é proprietária de uma propriedade rural localizada neste 

município e não trouxe nenhum documento que indicasse a sua 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Portanto, 

os elementos de prova contidos nos autos evidenciam que a Requerente 

possui plenas condições de arcar com as custas e taxas judiciais, não 

fazendo jus ao recebimento do benefício da justiça gratuita. Ressalta-se 

que a Requerente sequer juntou aos autos a declaração de pobreza, mas 

ainda que houvesse juntado esta possui presunção relativa de 

veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando 

houver elementos em sentido contrário, como na hipótese. Nesse sentido: 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pela Requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Por outro lado, em razão do argumentado na petição de id n. 

11394806 e com base no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, 

aliado ao previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, defiro 

o parcelamento das custas e taxas judiciárias em 03 (três) parcelas 

mensais e sucessivas. Em assim sendo, determino que a Requerente 

comprove o recolhimento da primeira parcela até o dia 05 (cinco) do mês 

de fevereiro do corrente ano, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290 do Código de Processo Civil). Salienta-se que as demais parcelas 

deverão ser recolhidas e comprovadas nos autos, mês a mês, fixando 

como termo para o adimplemento de cada parcela o 5º (quinto) dia, 

também sob pena de cancelamento da distribuição. Com o pagamento da 

primeira parcela, venham os autos imediatamente conclusos para análise 

do pedido de tutela de urgência. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 19 de 

janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034147-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES DIAS (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Victor Hugo Oliveira Moura ajuizou a presente Ação de 

Rescisão Contratual com Reparação de Danos e Tutela de Urgência em 

face de Banco Bradesco S/A e Rodrigo Torres Dias, todos qualificados na 

inicial. O Requerente foi intimado para emendar a inicial, no sentido de 

comprovar recolhimento das custas processuais e indicar o endereço 

eletrônico das partes, o bairro da sede da instituição bancária Requerida, 

bem como, a opção pela realização ou não da audiência de conciliação, 

todavia, compareceu de forma intempestiva nos autos e não sanou todas 

as irregularidades apontadas. Relatado o necessário. Decido. Preconiza o 

artigo 321 do Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que o Requerente a emendasse (id n. 

10778387). No entanto, como se observa da manifestação de id n. 

11244920, que diga-se de passagem é intempestiva, o Requerente não 

sanou todas as irregularidades apontadas, haja vista que se limitou a 

juntar o comprovante de pagamento das custas judiciárias e nada se 

manifestou em relação ao endereço eletrônico das partes, endereço 

completo do Banco Bradesco e opção pela realização da audiência 

conciliatória, ônus que lhe cabia. Sendo assim, diante do não cumprimento 

das diligências e pela manifestação ser intempestiva, com base no artigo 

supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por 

consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao 

caso em questão. Consigne-se a desnecessidade de intimação pessoal da 

parte Requerente para emendar a inicial, como no caso. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Rescisão Contratual 

com Reparação de Danos ajuizada por Victor Hugo Oliveira Moura em face 

de Banco Bradesco S/A e Rodrigo Torres Dias, sem apreciação do mérito. 

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios, em virtude da ausência de manifestação 

da parte contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ELIAS PACHECO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000476-22.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a Requerida 

após a certificação do descumprimento da ordem exarada na sentença do 

Id.10867537 (Id.11199370), a parte Ré compareceu em juízo no 

Id.11201775 informando o depósito dos honorários do profissional 

assistente do Autor em 05/12/2017, o que demonstra o cumprimento da 

ordem exarada. Com efeito, DEFIRO o depósito judicial comprovado pelo 

Id.11201775 e DETERMINO a imediata expedição de alvará em favor do 

Autor, em conta a ser indicada nos autos para fim exclusivo de 

adimplemento do tratamento deferido nos autos, com a comprovação do 

pagamento do profissional no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE o 

Autor para informar no prazo de 24h (vinte e quatro horas) os dados 

bancários para liberação do valor depositado pela Requerida em juízo no 

Id.11201775. Intimem-se. CUMPRA-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA, 

INCLUSIVE EM PLANTÃO. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018237-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CAXIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO REIS COLOMBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão lavrada no identificador 

99095621, designo o dia 26 de Março de 2018, as 09h:30mn, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br Cumpra-se a decisão 

lançada na movimentação 8113331, conforme determinado. Intime-se a 

parte requerente quanto a audiência, via DJE, por seu patrono. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034425-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RIOS RICCI VOLPATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, a parte 

requerente vem aos autos, demonstrar o recolhimento das custas 

processuais, para prosseguimento do feito. Não havendo outra pendencia 

a ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 

10786083, para emenda da inicial. Fundamentado no que dispõe o artigo 

334 do CPC, designo o dia 26 de Março de 2018, as 08h:30mn, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do CPC/2015. Intime-se o requerente na pessoa do advogado 

constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026721-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AERO COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente vem anexar 

documentos, para emenda da inicial. Estando o pedido instruído com os 

documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 10020466, para 

emenda da inicial, deferindo a requerente os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Fundamentado 

no que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 26 de Março de 2018, as 

10h:00mn, para realização da audiência de conciliação, A ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do CPC/2015. Intime-se o requerente na pessoa do advogado 

constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028324-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES E CANABRAVA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOMECAR COM DE VEICULOS LTDA (RÉU)

KALED ZIAD OMAIS (RÉU)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Reparação de Danos Morais c/c Lucros Cessantes 

a parte requerente vem anexar documentos, para emenda da inicial. 

Estando o pedido instruído com os documentos necessários, defiro o 

pedido formulado no Id 9867637, para emenda da inicial, concedendo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anotem-se. Fundamentado no que dispõe o artigo 334 do CPC, 

designo o dia 26 de Março de 2018, as 10h:30mn, para realização da 

audiência de conciliação, A ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Citem-se a(s) parte(s) requerida(s), 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do 

CPC/2015. Intime-se o requerente na pessoa do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021324-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR ARISTIDES MARTINS (AUTOR)

LEIDE DAIANA CRISTINA OLIVEIRA BASILIO (AUTOR)

LEONICE MARIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Nesta Ação de Obrigação de fazer c/c Danos Materiais e Morais, a 

parte requerente vem anexar comprovante de renda, para emenda da 

inicial. Estando o pedido instruído com os documentos necessários, defiro 

o pedido formulado no Id 10239927, para emenda da inicial, concedo a 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anotem-se. Fundamentado no que dispõe o artigo 334 do CPC, 

designo o dia 26 de Março de 2018, as 10h:30mn, para realização da 

audiência de conciliação, A ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Citem-se a(s) parte(s) requerida(s), 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do 

CPC/2015. Intime-se o requerente na pessoa do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037189-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037189-93.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, juntando aos autos, documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, 

etc...), sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, 

§2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise de pedido com urgência. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037761-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L H RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037761-49.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.11212864 em que a parte Autora comprovou o recolhimento 

das custas processuais, informou o restabelecimento do serviço de 

condução de água e gás do estabelecimento comercial e esclareceu 

quanto a cobrança da energia elétrica do imóvel. Após os esclarecimentos 

prestados pela parte Autora é possível concluir que há vinculação no 

boleto do aluguel das cobranças do serviço de energia elétrica do imóvel 

locado (Id.11213169), o que liga indissociavelmente a causa de pedir 

desta ação à Ação de Despejo PJe nº1010649-08.2017.8.11.0041 

distribuída preventivamente perante o juízo da 8ª Vara Cível desta 

Comarca pela parte Requerida, de modo que a presente demanda deveria 

ser distribuída em dependência com àquela demanda. Desta forma, à luz 

do ordenamento jurídico pátrio, a reunião dos processos naquele juízo 

prevento é medida que se impõe. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) 

ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o 

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Destarte, a tramitação 

dos processos em juízos distintos pode acarretar a prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias. Desse modo, determino a remessa do 

processo ao juízo prevento da 8ª Vara Cível desta Capital, com as baixas 

necessárias. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033234-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL KAMACHI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. GARCIA DE ALMEIDA COELHO & N. M. N. GARCIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1033234-54.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL anexada ao Id.11024204 em que a parte Autora juntou aos autos a 

petição inicial, pugnou pela concessão da justiça gratuita e requereu o 

desentranhamento dos Ids.10469385 e 10469388. INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, juntando aos autos, documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, etc...), sob pena de indeferimento do benefício, de 

acordo com art. 99, §2º, do CPC. DETERMINO a retirada da visibilidade dos 

Id.10469385 e Id.10469388 (artigo 13-A, §3º da Resolução nº185/2013 do 

CNJ). Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos com urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020288-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO OAB - GO18154 (ADVOGADO)

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que as executadas 

intimadas deixaram de pagar a dívida, tendo oferecido bens a penhora. O 

exequente apesar de intimado não se pronunciou quanto aos bens 

oferecidos pelas executadas, vindo aos autos requerer a formalização da 

penhora eletronica. Ante ao exposto, diante do desinteresse demonstrado 

pelo exequente quanto aos bens oferecidos a penhora, e considerando 

que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I, do CPC), fundamentado na nova redação dada pelos artigos 854 e 

831, ambos do CPC, defiro o pedido do exequente formulado no Id nº 

10953072, formalize-se o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do 

Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta 

bancária existente em nome da parte executada, até o limite da dívida 

executada. A busca formalizada no Bacenjud foi parcialmente exitosa, 

considerando que o valor encontrado não garante a dívida executada, em 

sua integralidade, sendo penhorado e transferido para a Conta Única do 

TJMT, a quantia de R$ 2.275,89 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais 

e oitenta e nove centavos), conforme número do Identificador de Depósito 

– ID, gerado no recibo de transferência, que segue anexado a esta 

decisão, o qual constituo como Termo de Penhora. Oficie-se a Conta Única 

do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor penhorado para estes autos. 

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE - artigo 841 do CPC. Não sendo o valor penhorado suficiente para 

satisfação da dívida exequenda, e não havendo nos autos outros bens 

indicados pelo exequente, determino que intime a parte exequente, para no 

prazo de cinco dias, indicar bens pertencentes aos executados à 

penhora, ou adotar outra medida apta ao regular andamento desta 

execução. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1015285-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO DE BOITUVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE JORGE BRANCACCIO OAB - SP219160 (ADVOGADO)

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT0011238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO SOUZA DA CRUZ (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

DE DIREITO II Autos n.º: 1015285-17.2017 Vistos. Intime-se o patrono da 

parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento e o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte 

interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de maio de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012982-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO VIANNA OAB - SP211866 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DA SILVA RAFAEL (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL ESP. DE 

FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012982-30.2017.8.11.0041 

DEPRECANTE: SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO DEPRECADO: 

ELISANGELA DA SILVA RAFAEL Vistos. Intime-se o patrono da parte 

autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento e o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte interessada 

p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissaodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. 

Cuiabá, 2 de maio de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025257-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037999-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

interposta em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de gratuidade 

formulado nos autos, intime a parte requerente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 

do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038042-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

interposta em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de gratuidade 

formulado nos autos, intime a parte requerente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 

do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038117-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLEONICE PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

EDMILSON PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória que a parte 

requerente assistida pela Defensoria Pública, vem requerer a gratuidade 

da Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido acompanhado dos documentos 

necessarios, e do comprovante de renda, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro a parte requerente a Gratuidade da 

Justiça. Citem-se a(s) parte(s) requerida(s) dos termos da inicial e 

conforme dispôe o artigo 334 do CPC, intime-a para comparecer a 

Audiência de Conciliação/Mediação, que designo para o dia 22 de Março 

de 2018, as 09h:15mn, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br Consigne-se a parte requerida que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

poderão constituir representantes por meio de procuração específica, 

como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Não havendo 

autocomposição no primeiro dia útil seguinte à data da audiência terá início 

o prazo para a parte requerida contestar, sendo esse prazo de 15 

(quinze) dias úteis, não apresentando contestação, será considerada 

revel e presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se o autor através do advogado constituído 

acerca da audiência (art.334, § 3, do CPC). Intime-se a parte autora. 
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Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038168-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LEAO LORENZATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO)

THIAGO OLIVEIRA MORIAL OAB - MT21604/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenizatória, onde o requerente requerer a 

gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

custear as despesas processuais. Sabemos que benefício da gratuidade 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, o pobre no conceito legal é o 

trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar 

o estado de pobreza, o que não se enquadra no caso do requerente ao 

teor dos fatos relatados nos autos. No caso, em que pese o comprovante 

de renda anexado no processo, verifica-se que o requerente exerce outra 

atividade financeira, não se enquadrando dessa forma, no caso de 

pessoa pobre na acepção da palavra. Assim, não havendo demonstração 

convincente nos autos de que o pagamento das custas processuais trará 

algum prejuízo ao sustento do requerente ou a sua família, indefiro o 

pedido de Gratuidade. Fundamentado no que dispõe o art. 321 do CPC, 

intime-se a parte requerente por seu procurador, via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, anexar nos autos a Guia de Recolhimento de Custas, 

acompanhada do comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se a requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038242-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, que a parte requerente formula pedido de 

gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando contudo de anexar nos 

autos o documento hábil, probatório de renda. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, por 

seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar que 

faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, 

holerite ou última declaração de imposto de renda) ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas de Distribuição, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Novo 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1038121-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (REQUERENTE)

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILSON DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIA BARBOSA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038121-81.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que o valor 

atribuído à causa não condiz com os preceitos estabelecidos no artigo 292 

do CPC (pretensão pecuniária perseguida ou valor do imóvel objeto do 

negócio), devendo a parte explicar qual o critério utilizado para valorar a 

causa ou atribuir adequadamente o valor à causa, complementando se for 

o caso as custas recolhidas (Id.11212707 e Id.11212755). Na sequência, 

o negócio jurídico judicializado (Id.11200450) não possui a assinatura da 

Requerida Claudia Barbosa e Silva, e estando a causa de pedir, tanto da 

tutela antecipada quanto do mérito, vinculados à obrigação de fazer que 

recai sobre citada Requerida, deve a parte Autora esclarecer tal 

incongruência, notadamente pela qualidade de anuente atribuída à 

Reclamada Claudia. Por fim, inexiste nos autos a matrícula atualizada do 

imóvel ou qualquer elemento de prova que corrobore para a fixação da 

titularidade do bem em favor dos Requeridos, e que obrigue os mesmos a 

praticar os atos vindicados na antecipação de tutela e mérito da ação. 

Desta feita, considerando as ponderações exaradas pelo próprio Autor, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de: a) 

Esclarecer qual o critério utilizado para atribuir o valor à causa, adequando 

o item aos moldes estabelecidos no artigo 292 do CPC, inclusive 

complementando as custas de distribuição recolhidas se for o caso, sob 

pena de indeferimento da inicial. b) Esclarecer a ausência de assinatura 

da Requerida Claudia Barbosa e Silva no negócio na avença anexada ao 

Id.11200450, com explicação, se for o caso, da sua condição para figurar 

no polo ativo da ação, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de 

urgência. c) Juntar aos autos cópia atualizada da matrícula do imóvel 

objeto da ação, e elementos de prova do alegado contrato de 

financiamento que envolve o bem, sob pena indeferimento do pedido de 

tutela de urgência. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos 

para análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011116-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE CASTRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, para impugnar a contestação ofertada nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038387-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038387-68.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

comprovar a alegada hipossuficiência necessária a concessão do 

benefício. Neste ponto, destaco a qualificação “do lar” apresentada para a 

parte Autora, no entanto, discorre na causa de pedir que possui um 

rendimento líquido mensal no valor de R$996,68 (novecentos e noventa e 

seis reais com sessenta e oito centavos), deixando de 

comprovar/mencionar adequadamente sua fonte de renda. Além disso, 

informa na causa de pedir que o valor considerado abusivo faturado na 

conta de energia com vencimento em 14/11/2017 (Id.1126444) é de 

R$318,27 (trezentos e dezoito reais com vinte e sete centavos); 

entretanto pugna pelo reconhecimento do indébito no valor de R$1.627,06 
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(um mil seiscentos e vinte e sete reais com seis centavos) relativo aos 

pagamentos das faturas dos meses novembro e dezembro/2015 e 

fevereiro/2016, deixando de comprovar o efetivo pagamento dessas 

faturas, impondo-se o esclarecimento da causa de pedir objeto da ação 

(abusividade da fatura com vencimento no mês 11/2017 ou restituição do 

indébito das faturas relativas a 11 e 12/2015 e 02/2016 que não possui 

comprovação de pagamento nos autos). Por fim, informa a propositura de 

um processo judicial que teria logrado êxito sobre a Requerida relativo a 

reclamação de outras faturas, todavia não colaciona a sentença de 

mérito/acordão favorável à Requerente, transitado em julgado. Desta feita, 

considerando as ponderações exaradas pelo próprio Autor, INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo (artigo 321 

do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de: a) Juntar aos autos, documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, extrato do INSS, extrato bancário, CTPS, etc...), sob 

pena de indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do CPC. b) 

Esclarecer qual é a causa de pedir da ação (repetição do indébito das 

faturas dos meses 11 e 12/2015 e 02/2016; ou afastamento da 

abusividade relatada na fatura com vencimento no mês 14/11/2017), 

devendo neste ponto comprovar nos autos a realização dos pagamentos 

reputados indevidos, retificando com clareza a causa de pedir, sob pena 

de indeferimento do pedido de tutela. c) Junte aos autos a sentença de 

mérito e acordão, transitado em julgado, relativo ao processo judicial 

informado pela parte Autora no discorrer da causa de pedir, que 

envolveria as mesmas partes. Considerando ainda que, a atual sistemática 

concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos 

usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, advogados, 

etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise 

dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de 

evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as duas 

petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, 

DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO inicial, 

nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. 

Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000068-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESAIAS RAMOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora, para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação, constante no id n. 11003503.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023602-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDERSON FISCHER - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026501-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT0008261A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER (EXECUTADO)

 

Processo n° 1026501-72.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Exequente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, estando o processo paralisado há 

mais de 30 dias, conforme certidão retro, dando ensejo ao cancelamento 

da distribuição, nos termos do artigo 290 do NCPC/2015. Cumpre ressaltar 

o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na 

medida em que o processo não será extinto em razão do abandono de 

causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas). 

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ 

ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : 

BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. 

AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 30 dias impõe o 

cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, 

nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial provido. Brasília (DF), 

26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra 

NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO 

CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do NCPC/2015, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da 

distribuição (item 2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 

82/2014-CGJ). P.I. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007207-34.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO LINO NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1007207-34.2016.8.11.0041 VISTOS, JOVINO LINO NUNES DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 10/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 5487372. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9309623 arguindo em preliminar a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação,. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado à no ID: 10062951. Impugnação a 

contestação corroborado no ID: 10062951. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No 

tocante a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, 

com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5487372, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10062951. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10062951 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do ombro esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 

pagar ao Requerente, JOVINO LINO NUNES DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 10/12/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006276-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ARRUDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006276-31.2016.8.11.0041 VISTOS, WANDERLEY ARRUDA DE SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

24/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 5017042. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9261896 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 
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quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 10067789. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10028917. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5017042, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10067789. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10067789 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do ombro direito, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, WANDERLEY ARRUDA DE 

SOUZA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 24/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006957-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. B. D. S. (AUTOR)

CLAIRILUCE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006957-98.2017.8.11.0041 VISTOS, NELSON JUNIO BARBOSA DOS 

SANTOS, neste ato assistido por sua genitora, CLARILUCE BARBOSA 

DOS SANTOS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 28/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 5080084. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 6722968, arguindo em preliminar 

a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a irregularidade processual, quanto à procuração 

da parte Requerente. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 
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ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 9199751. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 10117218. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. No 

que tange a preliminar da ausência de procuração assinada pela parte 

Autora, alegado pela Requerida, vislumbro que o documento está assinado 

na forma como determina o Código Civil, sendo desnecessária a 

suspensão do processo para sanar qualquer defeito processual, não 

restando alternativa se não desacolher tal preliminar. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 5080084) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 9199751. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

punhos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 9199751 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do punho direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, NELSON JUNIO BARBOSA DOS SANTOS, 

neste ato assistido por sua genitora CLARILUCE BARBOSA DOS SANTOS, 

a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 28/01/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022612-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. n° 

1022612-47.2016.8.11.0041 VISTOS, DAMIÃO DE ARRUDA CORTEZ, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

18/03/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 4364730. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9365399, arguindo em preliminar a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro, 

por fim, propugnou pelo reconhecimento da Litispendência, apontando a 

existência de demanda idêntica tramitando perante a 6ª vara Cível da 

comarca de Cuiabá, sob o n° 1014565-84.2016.8.11.0041. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial corroborado no ID: 9200618. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Inicialmente verifico o pedido de litispendência alegado pela parte 
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Requerida argumentando que o requerente distribuiu duas ações idênticas 

com as mesmas partes, objeto e pedido. Entretanto vislumbro que não há 

nos autos documentos que comprovem o alegado Desta feita, em 

observância ao artigo 373, II do Código de Processo Civil, não acolho a 

alegação de litispendência, aduzido pela parte Requerida, por ausência de 

documentação. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. No tocante a preliminar de carência da ação por falta 

de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, 

no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 4364730) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial juntado no ID: 9200618. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em 

atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, 

com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida 

provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso 

de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 9200618 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da perda 

anatômica e/ou funcional completa do membro inferior esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente, DAMIÃO DE ARRUDA CORTEZ, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 18/03/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022148-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CAUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022148-23.2016.8.11.0041 VISTOS, LUAN CAUE DA SILVA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDES DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em síntese, que 

em 13/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194.74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 4322797 e 4322798. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 7363265 arguindo em preliminar 

pela inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

ante a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro 

DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, discorreu pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 
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permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado à no ID: 8673573. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência 

dos requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento 

do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). 

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4322797 

e 4322798, demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e 

o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se 

infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 8673573. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em 

atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, 

com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida 

provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso 

de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 8673573 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa da mão 

esquerda, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso 

representativo de controvérsia Resp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que 

definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pagar 

ao Requerente, LUAN CAUE DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 13/09/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do NCPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012874-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON BRASIL VIEGAS (REQUERENTE)

RUBIA VIEGAS APOLINARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº. 1012874-98.2017.811.0041 (k) VISTOS, Informações ao Agravo 

(Id n.11283334) prestadas nesta data por meio do ofício 

nº01/2018/INFO/GAB enviado via malote digital cód.81120183092963. 

Cumpra-se a sentença proferida no Id.10592567. Intimem-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL GOMES DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003601-95.2017.8.11.0041 VISTOS, LEONEL GOMES DO CARMO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

15/02/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4821804. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9309486, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação e a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela necessidade de produção 

de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado 

no ID: 10056247. Impugnação a contestação juntada no ID: 10187970. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 
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solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4821804, decorrente 

do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o acidente de 

trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 

10056247. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de lesão neurológica, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10056247 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) da lesão neurológica, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, LEONEL GOMES DO CARMO, a quantia de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 15/02/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006100-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINDA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Requerida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008698-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008698-76.2017.8.11.0041 VISTOS, MARCOS JOSE DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

12/02/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 5589881. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 8336554 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 9572815. 

Impugnação a contestação corroborado no ID: 10229052. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 
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carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5589881, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 9572815. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 9572815 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intenso, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do punho direito, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia Resp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, MARCOS JOSE DA SILVA, a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/02/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1019284-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILTON MARCAL PEREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALETE TIBIRICA OAB - SP115472 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA PIMENTEL DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

DE DIREITO II Autos nº: 1019284-75.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: JOSE 

ILTON MARCAL PEREIRA DEPRECADO: SONIA REGINA PIMENTEL DE 

OLIVEIRA Vistos. Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o 

pagamento das custa de distribuição, bem como da diligência do oficial de 

justiça, consignando que a parte interessada poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Apresentado os documentos nos termos acima, 

cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de 

origem. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2017 Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1011581-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOMIR TOLENTINO ALANIS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP340100 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOBIO SANTIAGO LOPES (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

DE DIREITO II Autos n.º: 1011581-93.2017 Vistos. Intime-se o patrono da 

parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento e o 

comprovante de pagamento das custas de processuais e da diligência do 

oficial de justiça, consignando, ainda, que a parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

atendendo aos termos das Portarias ns.º 64/2013/DF e 02/2017/DF. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Apresentado os documentos nos termos acima, 

cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de 

origem. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007778-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DIESEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA VIEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004836-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEKAGI MODA INTIMA LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0018458A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETUSA DE CARVALHO ASFURI (DEPRECADO)

 

Visto. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como 

mandado. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as informações 

necessárias. Após, devolva-se a presente ao r. Juízo deprecante, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010681-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VENANCIO DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CHAVES JORGE (DEPRECADO)

 

Intimação do patrono da parte autora para comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002543-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar quanto ao ofício constante 

no id n. 11323260.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021997-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

odenil benedito figueiredo belem (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, para impugnar a contestação ofertada e se 

manifestar quanto a reconvenção apresentada, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037374-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. R. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037374-34.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu a parte 

Autora no Id.11295328 informando do descumprimento da tutela de 

urgência deferida no Id.11110284, alegando que injustificadamente a parte 

Ré até o momento não submeteu a paciente ao tratamento de urgência 

indicado (Fisioterapia Pediasuit). Observo ainda que não há nos autos 

notícia de que a Requerida tenha cumprido a ordem judicial deferida. Desta 

feita, DETERMINO: 1 - Nos termos do art. 1º, § 1º, do Provimento nº 

56/2008 – CGJ, INTIME-SE a parte Requerida POR MANDADO/OFICIAL DE 

JUSTIÇA, determinando o cumprimento integral da decisão liminar, no 

prazo de 12h(doze horas), devendo a Requerida comprovar nos autos o 

cumprimento da ordem de forma expressa, sob pena das “sanções civis 

(v.g. multa prevista nos artigos 77, IV, §1º e seguintes do CPC) e penais 

(caracterização de crime de desobediência – art. 330, do Código Penal). 2 

– Fica desde já majorada a multa para o caso de descumprimento da 

presente decisão, no importe de R$1.000,00 (um mil reais) POR HORA, nos 

termos do §2º do artigo 77 do CPC, além da adoção de outras medidas 

necessárias. 3 - Havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, 

extraia-se cópia a partir da decisão em questão e dos documentos 

previstos no artigo 2º do Provimento n.56/2008, e encaminhe ao Ministério 

Público para adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização criminal e administrativa da autoridade descumpridora. 

Além disso, verifico que a Autora constituiu advogado particular sem 

demonstrar nos autos a comunicação expressa da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso ou substabelecimento dos poderes outorgados ao 

órgão. Assim, INTIME-SE a Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

comprove a substituição na forma da lei da representação processual 

e/ou a renúncia da Instituição Pública ao patrocínio outorgado. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA, INCLUSIVE EM PLANTÃO. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036245-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, contudo, deixa de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado tem 

entendido que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria 

da parte requerente o indeferimento do benefício deve ser imposto. Desse 

modo, fundamentado na disposição contida no artigo 99, § 2 do CPC/2015, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando no feito o 

comprovante de Renda (cópia da última declaração de imposto de renda), 

ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

Consigne-se que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033886-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos, A parte requerente anexa aos autos o protocolo do requerimento 

administrativo datado de 16 de Outubro de 2017, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT, conforme se verifica nos documentos que 

acompanham o pedido inicial. Segundo a disposição contida no § 2° do Art. 

5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não tendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito, até que ocorra os 30 

(trinta) dias, do prazo acima citado. No caso, o requerente ainda deixou de 

fazer prova nos autos da alegada hipossuficiência. Dessa forma, 

decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos manifestação da 

parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a 

falha existente nos autos, informando se ouve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, bem como, para demonstrar que faz jus ao 

benefício da gratuidade, anexando ao feito o documento probatório de 

renda (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última declaração de 
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imposto de renda) sob pena de indeferimento do benefício, ou para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1029245-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOMAZZI DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PJE n.1029245-40.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, RETIFIQUE-SE a autuação 

do processo para constar a classe judicial correta da presente ação, pois 

a liquidação individual de sentença genérica proferida em ação civil 

coletiva deve ser processada pelo PROCEDIMENTO COMUM, nos termos 

do art. 509, II, do CPC, pois o cumprimento, relativamente a cada um dos 

titulares individuais, pressupõe a demonstração da condição do exequente 

à situação jurídica nela estabelecida. Tendo em vista que a execução 

individual de sentença genérica não se amolda ao aspecto geral da fase 

de cumprimento de sentença, INDEFIRO o pedido de DISPENSA do 

recolhimento das custas processuais formulado pela parte Autora. Em 

diversas manifestações, o Superior Tribunal de Justiça há muito já 

pronunciou que o cumprimento individual de sentença coletiva, voltada à 

satisfação de interesses individuais homogêneos, pressupõe fase prévia 

de liquidação que não se limita à apuração do quantum debeatur (valor 

devido), incluindo também avaliação acerca da legitimidade (ou titularidade 

do direito) daquele que se afirma credor (cui debeatur). Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL 

TELECOM. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM 

AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA.1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por 

causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 

95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de 

superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum 

debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, 

CDC). Precedentes. (...) STJ-4ª. Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.14, DJe 22.05.14.” Outrossim, verifico 

que o extrato bancário juntado para fins de comprovação do pagamento 

do boleto não identifica o titular da conta corrente, de modo a demonstrar 

que a parte Autora efetivamente desembolsou referida quantia. Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 (quinze) dias: 1) 

acostar aos autos o boleto bancário e o respectivo comprovante de 

pagamento que demonstre o desembolso de valores para aquisição da 

conta e indicar o login de ativação; 2) Regularizar ou esclarecer a 

representação da Autora no instrumento procuratório pela Sra. Flavia 

Eleonor de Matos Dutra; No mesmo prazo DEVERÁ a parte Requerente 

recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento do feito e 

indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise de pedido de tutela de 

urgência ou extinção. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024071-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DO CARMO (AUTOR)

DOMINGAS OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

ITAPURA PINTO DE SOUZA (AUTOR)

JOVANILTO ANDRE DE ALMEIDA (AUTOR)

ELOISA MARIA DA SILVA (AUTOR)

MARIA ELENA DA SILVA (AUTOR)

JACILDA SOUZA SILVA ALBUQUERQUE (AUTOR)

HEBE GUARACY SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

TEREZINHA FOGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

MIGUELINA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

HELIO DE ALMEIDA LIMA (AUTOR)

JOSE BUENO DOS SANTOS (AUTOR)

DEOCLIDES MIRANDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012610-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Prado (RÉU)

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (RÉU)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora, para impugnar as 

contestações ofertadas, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034172-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FARIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

´ Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Sabemos que a cópia do requerimento 

administrativo constitui requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. E, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado na via administrativa, inexiste razão para a parte 

postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao exposto, não 

estando configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, 

emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único). Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do NCPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038306-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE OAB - MT0015521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

PJe nº1038306-22.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, juntando aos autos, documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, 

etc...), sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, 

§2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos com 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014846-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON WAGNER SANCHEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente declara não ter condições de 

arcar com as despesas processuais, requer a gratuidade da justiça, 

anexando ao pedido o comprovante de renda. Isto posto, presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no § 3º, do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça. Anote-se. Fundamentado no artigo 

334 do CPC, designo o dia 28 de Setembro de 2017, as 10h:30mn, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014846-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON WAGNER SANCHEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007389-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO IGOR CANDIDO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024095-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DO PRADO LEALDINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009205-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ALVES BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009039-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMEIRES FARIAS DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003054-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON REGO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009226-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO MAGALHAES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011909-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005124-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL GONCALVES DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte Autora, para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014834-26.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A. (EXEQUENTE)

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GALVAO SEVERI OAB - SP0207754A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. DE PAULO OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Autora, para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006312-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VELOSO DOS SANTOS (AUTOR)

W. A. V. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006312-73.2017.8.11.0041 VISTOS, WINICIUS ANDREW VELOSO 

NOVAIS, menor, neste ato representado por sua genitora, SIMONE 

VELOSO DOS SANTOS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO 

DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 11/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 5020263 e 

5020265. A Requerida apresentou contestação no ID: 9358752, arguindo 

em preliminar a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e a ausência 

de documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência 

lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

10059339. Impugnação a contestação juntada no ID: 10187778. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

5020263 e 5020265) não ter sido elaborado na data do acidente, não é 

argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma vez que é 

demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial de ID: 10059339. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa do 

membro superior, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10059339 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade 

laborativa do membro superior esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia Resp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 
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computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, WINICIUS ANDREW VELOSO 

NOVAIS, menor, neste ato representado por sua genitora, SIMONE 

VELOSO DOS SANTOS, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 

426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, 

qual seja, 11/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016844-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES OAB - MT8577/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028972-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CONCEICAO DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARBOSA SENA (RÉU)

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO-CUIABA (RÉU)

ELEICAO 2016 FABIO BARBOSA SENA VEREADOR (RÉU)

 

Intimação da parte Autora, para se manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça constante no id. 10985901.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022038-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR)

GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA (AUTOR)

MARIANA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR)

MARIA CAROLINA DE AGUIAR CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para se manifestar quanto a inclusão do 

menor JOÃO PEDRO SENA DA CUNHA, representado por sua genitora 

VANIA MARTINS DA SILVA no polo ativo da lide, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022885-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BRITO LEAL OAB - 918.151.421-20 (PROCURADOR)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025703-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA LORENA BARBOSA DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024919-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FRANCISCO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020605-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014922-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022657-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS MOSCARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000472-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000965-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA LELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021661-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARTINS COUY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011069-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR GOMES HERMSDORFF SOCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025911-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025911-95.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu a parte 

Autora nos Ids.10459960, 10459970 e 11115541 informando do 

descumprimento da tutela de urgência deferida no Id.9770132, alegando 

que injustificadamente a parte Ré continua emitindo boletos em valores 

superiores à determinação legal. Instada a se manifestar, a Requerida 

justificou que em seu sistema a adequação do valor cobrado do Autor nos 

termos fixados na ordem judicial foi cumprida, de modo que a emissão dos 

boletos não é de sua responsabilidade por força da Resolução Normativa 

nº124/2006 da Agência Nacional de Saúde, sendo a empresa Qualicorp a 

responsável pela cobrança. Todavia, reputo ilegítimo a Requerida atribuir à 

terceira pessoa estranha a lide a responsabilidade pela cobrança indevida 

do contrato de plano de saúde firmado com o Autor, de sorte que na 

qualidade de prestadora do serviço contratado, cabe a Requerida 

fiscalizar todos os atos vinculados ao produto oferecido, notadamente a 

cobrança sub judice, zelando eficazmente pelo cumprimento devido da 

ordem judicial proferida. Ademais, a cobrança pecuniária direta do 

beneficiário do plano de saúde coletivo pode até representar infração da 

Requerida, porém o envio das informações para que a cobrança seja 

realizada é de sua inteira responsabilidade, não sendo razoável que, 

injustificadamente, se exonere dos efeitos do serviço indevido oferecido 

por sua terceirizada. Desta feita, DETERMINO: 1 - Nos termos do art. 1º, § 

1º, do Provimento nº 56/2008 – CGJ, INTIME-SE a parte Requerida POR 

MANDADO/OFICIAL DE JUSTIÇA, determinando o cumprimento integral da 

decisão liminar, no prazo de 24h(vinte e quatro horas), devendo a 

Requerida comprovar nos autos o cumprimento da ordem de forma 

expressa, sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista nos artigos 

77, IV, §1º e seguintes do CPC) e penais (caracterização de crime de 

desobediência – art. 330, do Código Penal). 2 – Fica desde já majorada a 

multa para o caso de descumprimento da presente decisão, no importe de 

R$1.000,00 (um mil reais) POR HORA, nos termos do §2º do artigo 77 do 

CPC, além da adoção de outras medidas necessárias. 3 - Havendo notícia 

de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia a partir da 

decisão em questão e dos documentos previstos no artigo 2º do 

Provimento n.56/2008, e encaminhe ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização criminal 

e administrativa da autoridade descumpridora. Por fim, CERTIFIQUE-SE 

acerca de eventual decurso do prazo para a parte Autora impugnar a 

contestação apresentada no Id.10677177. Intimem-se. CUMPRA-SE COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA, INCLUSIVE EM PLANTÃO. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017861-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOSE KENNEDY JORGE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017861-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOSE KENNEDY JORGE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017861-17.2016.8.11.0041 VISTOS, DIOSE KENNEDY JORGE RIBEIRO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência apresentado no ID: 3252982. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 5078693, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 401 de 1102



Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro e a 

impugnação dos documentos juntados pela parte Autora. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado no ID: 5831930. Impugnação a contestação 

juntado no ID:8052189. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – AUTENTICIDADE DE 

DOCUMENTAÇÃO No que tange a alegação de autenticidade da 

documentação, vislumbro ser prescindível a autenticação de tais 

documentos, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 3252982) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral. Prova disso é o diagnóstico decorrente do acidente de trânsito, 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e 

a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 5831930. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

punhos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 5831930 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da perda 

completa da mobilidade do punho direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, DIOSE KENNEDY JORGE 

RIBEIRO, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

01/09/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019943-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANJHONE VELOSO SOARES TRANIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019943-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANJHONE VELOSO SOARES TRANIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019943-21.2016.8.11.0041 VISTOS, WANJHONE VELOSO SOARES 

TRANIM, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/10/2016foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 3689194. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 5498570, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado no ID: 5846138. Impugnação a contestação juntada no ID: 

8051644. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 3689194) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 5846138. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

50% (cinquenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 5846138 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do pé esquerdo, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia REsp. n. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, WANJHONE VELOSO SOARES TRANIM, a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 01/10/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017206-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FAUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017206-45.2016.8.11.0041 VISTOS, DAMIÃO FAUSTINO DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/08/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 3203853. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 4603156, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado no ID: 6028925. Impugnação a contestação juntada no ID: 

8051560. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 3203853) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 6028925. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 6028925 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade 

laborativa da mão esquerda, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 2.362,50 (dois mil. trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, DAMIÃO FAUSTINO DA SILVA, a quantia 

de R$ 2.362,50 (dois mil. trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 22/08/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012760-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EMBARGANTE)

SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

Embargos à Execução PJe. nº1012760-62.2017.8.11.0041 (k) (Execução 

de Título Extrajudicial PJe. nº1020288-84.2016.8.11.0041) Embargantes: 

SPE Amazon Conenge MT Park Construtora LTDA e Conenge Construção 

Civil LTDA. Embargado: Valdir Gomes de Oliveira. VISTOS. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por SPE AMAZON CONENGE MT PARK 

CONSTRUTORA LTDA e CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA em face de 

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA objetivando a desconstituição de direitos 

manejados pelo Embargado na Ação de Execução de Título Extrajudicial 

nº1020288-84.2016.8.11.0041 proposta em desfavor dos Embargantes e 

a empresa Goldem Gestão de Negócios Imobiliários LTDA-ME. Inicialmente 

os Embargantes impugnam a concessão do benefício da assistência 
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judiciária gratuita em favor do Embargado, tendo em vista o contrato 

exequendo não possuir cláusula de exclusividade, o que oportuniza o 

Embargado a complementar sua renda com a prestação de outros 

serviços, e a Declaração de Imposto de Renda anexada aos autos para 

fins de comprovação da condição de hipossuficiente refere-se ao 

exercício de 2016/2015, não havendo o recibo de transmissão da 

declaração à Receita Federal, inexistindo inclusive os lançamentos dos 

valores ávidos pelo contrato exequendo. Na sequência arguem às 

Embargantes a ilegitimidade passiva da executada Conenge Construção 

Civil LTDA, porquanto seria umas das sócias que compõem a constituição 

da sociedade com propósito específico executada SPE Amazon Conenge 

MT Park Construtora LTDA, não havendo que se falar em desconstituição 

da personalidade jurídica para atingir as sociedades que constituem a SPE, 

se assim for, deve ser chamado ao polo passivo a empresa Amazon 

Construtora LTDA. Além disso, afirmam as Embargantes que os serviços 

foram contratados pela Executada SPE Amazon Conenge MT Park 

Construtora LTDA, o que comprova a ilegitimidade passiva da empresa 

executada/embargante Conenge, devendo a Executada SPE arcar com a 

responsabilidade assumida frente ao Embargante. Asseveram as 

Embargantes a inexistência de qualquer dívida, eis que além de inexistir 

nos autos qualquer prova da prestação do serviço no período executado 

(janeiro/2016 a novembro/2016), o Embargado confessa que prestou 

serviços apenas até abril/2016, se tornando inviável a cobrança da 

contraprestação sem a comprovação dos serviços prestados. Alegam 

que a cobrança versa sobre comissão de venda de empreendimento que 

se quer foi lançado, não havendo razão para o recebimento da comissão. 

Sustentam a existência de um e-mail datado de 25/04/2016 em que o 

Embargado informa que deixou de prestar os serviços até que fosse 

realizado o pagamento do valor em aberto (R$42.000,00), invocando em 

suas defesas a existência de recibos de quitação em prol da embargante 

Conenge, inexistindo qualquer valor em pendente de pagamento ao 

Embargado. Arguem a nulidade da execução que não corresponde a 

obrigação certa, liquida e exigível, já que não houve a comprovação dos 

serviços prestados, o que impõe dilação probatória ao caso. Aduzem o 

excesso da execução, pois o Embargado estaria cobrando o valor de 

R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), todavia, considerando que 

os meses em aberto seriam de janeiro a novembro/2016 e que os serviços 

foram suspensos em abril/2016, somado aos documentos colacionados 

aos embargos é seria possível constatar a inexistência de qualquer valor 

pendente de pagamento. Por fim, pugnam as Embargantes pela concessão 

de efeito suspensivo à execução dado aos danos de difícil e incerta 

reparação caso a execução não seja suspensa, bem como seja o 

Embargado condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé 

tendo em vista estar cobrando crédito que já esta adimplido. Com os 

embargos vieram os documentos anexados ao Ids.6678965, 6678967, 

6678968, 668970, 6678972, 6678974, 6678975, 6678977, 6678978, 

6678979, 6678981, 6678983 e 6678984. Instado a se manifestar, o 

Embargado no Id.8038299 impugnou os embargos arguindo em preliminar a 

inépcia da inicial, tendo em vista que os embargos não estaria 

fundamentado e nenhum dos requisitos legais estabelecidos para a 

defesa, de modo que pretende tão somente as Embargantes interpretar os 

fatos; ainda em preliminar, alega a inexistência de excesso de execução 

em razão de não ter havido suspensão dos serviços, conforme pretende 

sustentar as Embargantes, além de não haver indicação do quantum que 

entendem incontroverso; na sequência, alega ser descabida a 

impugnação ao benefício da justiça gratuita, eis que o Embargado de fato 

detém a condição de hipossuficiente exigida em lei. No mérito explica o 

negócio jurídico realizado entre as partes e ataca pontualmente as 

alegações das Embargantes, ressaltando que sua pretensão não é cobrar 

a integralidade dos R$21.000,00 (vinte um mil reais) mensal, mas sim a 

parte que não foi adimplida pela prestação dos serviços, colacionando a 

tabela demonstrativa dos valores pendentes e meses correspondentes 

que resultam o importe de R$134.260,02 (cento e trinta e quatro mil, 

duzentos e sessenta reais com dois centavos). Assim, pugna pela 

rejeição dos embargos. A impugnação não veio instruída com documentos. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, 

para fins de organização e coerência desta decisão, passo a análise das 

preliminares arguidas pelo Embargado em sede de impugnação aos 

embargos à execução e saliento que no tocante ao benefício da 

assistência judiciária gratuita o julgamento será conjunto ao final das 

análises das preliminares. Pois bem. O Embargado arguiu em preliminar a 

inépcia da inicial dos embargos, tendo em vista que as matérias aviadas 

pelas Embargantes não se enquadrariam nos temas afetos à esse tipo de 

defesa. Neste ponto assinalo que as alegações opostas por meio de 

embargos do devedor estão previstas no artigo 917 do CPC, de modo que 

o inciso VI do citado dispositivo induz a conclusão de que não é taxativo o 

rol encontrado no diploma legal. Vejamos: Art. 917. Nos embargos à 

execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III 

- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - 

retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução 

para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do 

juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como 

defesa em processo de conhecimento. Destarte, tendo as Embargantes 

aviado matérias que se encontram listadas nos incisos I (inexigibilidade da 

obrigação), III (excesso de execução) e VI (matéria que lhe é licita deduzir 

em defesa no processo de conhecimento), não há que se falar em inépcia 

da inicial. Assim, REJEITO a preliminar de inépcia à inicial arguida pelo 

Embargado. Quanto a preliminar relativa à impugnação ao pedido de 

excesso de execução arguida pelo Embargado, entendo merecer guarida, 

eis que o pedido de formulado pelas Embargantes está em desacordo com 

o que dispõe a legislação (artigo 917, §3º do CPC). § 3o Quando alegar 

que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do 

título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo. Isto porque, em que pese haver oposição quanto ao valor 

exequendo, inexiste no corpo da petição dos embargos o montante que as 

Embargantes entendem correto, tampouco demonstrativo discriminado e 

atualizado do cálculo das Embargantes. Desta feita, ACOLHO a preliminar 

arguida pelo Embargado, e REJEITO o pedido de excesso de execução 

formulado pelas Embargantes. Em relação à oposição formulada pelas 

Embargantes no tocante a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita ao Embargado na ação de execução, a despeito de a 

decisão que concedeu o benefício estar devidamente fundamentada, insta 

salientar que análise do pedido formulado pela parte não deve se ater tão 

somente ao conjunto patrimonial ou qualificação profissional do 

requerente. Além disso, é necessário aferir a condição da parte 

requerente no momento da propositura da ação, de modo que, ainda que 

temporária a hipossuficiência, deve ser concedido o benefício se houver 

comprovação idônea nos autos quanto a alegada condição de 

hipossuficiência, podendo a decisão ser reformada desde que 

demonstrados elementos que desconstituem o direito do beneficiário. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 

REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO AO 

BENEFÍCIO. CAPACIDADE. ÔNUS DO IMPUGNANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. 

O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a 

Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise das razões 

apresentadas pela recorrente quanto à ausência de demonstração pela 

agravada dos requisitos para a concessão da assistência judiciária 

gratuita demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em 

recurso especial. 3. "Além disso, na hipótese de impugnação do 

deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante 

comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do 

benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo 

assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt 

no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017). 4. Agravo interno a que 

se nega provimento. (AgInt no AREsp 1115603/RJ, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 

17/10/2017) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – OMISSÃO – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

TEMPORÁRIA – PAGAMENTO DAS CUSTAS EM MOMENTO POSTERIOR – 

POSSIBILIDADE – SANEAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E 

PROVIDOS. Verificada a situação de hipossuficiência temporária, o 

deferimento da assistência judiciária gratuita à embargante é a medida que 

se impõe. (ED 115462/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 

14/09/2015) No caso em preço, esclareço que o Embargado formulou 

pedido inicial de gratuidade nos autos da ação de execução em apenso 

(PJe. nº1020288-84.2016.8.11.0041), a princípio, colacionou apenas a 

declaração de hipossuficiência (Id.3712747 daquele feito), o que não foi 
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suficiente para que este juízo concedesse o benefício, determinando que 

o Exequente/Embargado trouxesse aos autos elementos capazes de 

comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, em sede de emenda à inicial 

da ação de execução, o Embargado logrou êxito em comprovar sua 

condição de hipossuficiência juntando aos autos a Declaração de Imposto 

de Renda (Id.4297038 daqueles autos) referente ao período afeto a 

propositura da ação de execução (ano de 2016). Saliento que o fato de os 

documentos juntados pelo Embargado não condizerem com a época da 

oposição dos embargos (ano de 2017), de modo que o perfil de rede 

social (Id.6679686) juntado pelas Embargantes ou eventual vinculo 

funcional comissionado (sem data) e participação societária (Ids.6679687, 

6679684 e 6679682), cuja cota por sinal é de R$50,00 (cinquenta reais), 

por si só, não é prova capaz de desconstituir o direito do Embargado para 

fins de revogação do benefício. Assim, ACOLHO a preliminar arguida pelo 

Embargado e REJEITO a impugnação/oposição à concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita formulada pelas Embargantes. Superadas 

as preliminares arguidas pelo Embargado, passo a análise das oposições 

pontuais formuladas pelas Embargantes. As Embargantes arguem a 

ilegitimidade passiva da empresa segunda executada Conenge 

Construção Civil LTDA, ora Embargante, tendo em vista que o Embargado 

foi contratado para prestar serviços à sociedade com propósito específico 

SPE Amazon Conenge MT Park Construtora LTDA, ora Embargante, e 

“Goldem” Gestão de negócios imobiliários LTDA-ME, já que a executada 

Conenge é sócia fundadora da SPE, e nessa qualidade não há que se 

falar em responsabilidade para assumir compromissos firmados pela SPE. 

Entretanto, ao analisar o contrato exequendo, é possível constatar que as 

empresas SPE Amazon Conenge MT Park Construtora LTDA, Amazon 

Construtora LTDA, Conenge Construção Civil LTDA e Golden Gestão de 

negócios imobiliários LTDA-ME figuraram no instrumento como 

CONTRATANTES, sendo indiferente o ato de constituição de cada 

sociedade para fins de execução do contrato firmado com o Embargado. 

Ressalto que no contrato, após a qualificação de todos os envolvidos no 

negócio jurídico há expressa menção que: “Em conjunto denominadas 

Partes e, individualmente, Parte” (sic Id.6679681 pág.2). Portanto, as 

empresas citadas acima, na qualidade de CONTRATANTES, assumiram 

solidariamente a obrigação de execução do contrato perante o 

Embargado, denominado CONTRATADO. A par destas considerações o 

Código Civil regulamenta a obrigação solidária da seguinte forma: Art. 264. 

Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um 

credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida 

toda. Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da 

vontade das partes. Neste aspecto, extrai-se da Cláusula Terceira (do 

preço e da forma de pagamento) a seguinte previsão: 3.1 Pela prestação 

dos serviços ora pactuadas, as CONTRATANTES pagarão ao 

CONTRATADO [...] (sic Id.6679681 pág.3) Ao passo que a Cláusula Sexta 

refere-se “DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES” (efetuar, 

pontualmente, todos e quaisquer pagamentos devidos ao CONTRATADO, 

nas datas e condições estipuladas no contrato, dentre outras) (Id.6679681 

pág.5). Assim, está expressa no instrumento a solidariedade obrigacional 

das empresas que figuraram como contratantes no ato, inexistindo 

qualquer previsão contratual de exoneração ou limitação obrigacional 

entre elas (empresas contratantes). Inobstante a isso, a contranotificação 

anexada ao Id.6678978 é emitida pela empresa ao qual alega neste 

momento sua ilegitimidade (Conenge), e naquele documento a Embargante 

assume sua responsabilidade sobre o negócio jurídico realizado com o 

Embargado. Nesta linha, à luz do artigo 275 do Código Civil, incumbe ao 

Embargado/credor exigir de um ou de alguns a dívida assumida por todos 

os devedores/Executadas/Embargantes. Art. 275. O credor tem direito a 

exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, 

a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais 

devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo 

único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo 

credor contra um ou alguns dos devedores. Não havendo, portanto, que 

se falar em ilegitimidade passiva da empresa Conenge Construção Civil 

LTDA, nem tampouco a obrigatoriedade de chamar ao processo de 

execução a empresa Amazon Construtora LTDA. Portanto, REJEITO a 

ilegitimidade passiva da empresa Conenge Construção Civil LTDA arguida 

pelas Embargantes. Quanto a inexistência de qualquer dívida, alegado 

pelas Embargantes, sob fundamento na ausência de comprovação da 

prestação dos serviços por parte do Embargado, entendo não merecer 

guarida. Isto porque, o contrato firmado entre as partes foi por tempo 

indeterminado (Cláusula Segunda – Da Vigência, Id.6679681 pág.3), além 

disso, inexiste a constituição do Embargado em mora quanto aos serviços 

eventualmente não prestados. Pelo contrário, a despeito do e-mail utilizado 

pelas Embargantes para comprovar a eventual suspensão dos serviços 

prestados pelo Embargado (Id.6679683) os recibos anexados aos 

Ids.6678977 e 6678975 datados de 08/08/2016 e 06/08/2016, além do 

e-mail enviado em 16/09/2016 (Id.6678979) em que as empresas SPE e 

Golden convocam o Embargado para reunião de regularização do 

contrato, indicam a vigência do instrumento, e que houve a continuidade 

dos serviços após o citado e-mail de abril/2016, impondo-se o 

reconhecimento da existência do débito. Destarte, REJEITO a alegação de 

inexistência da dívida oposta pelas Embargantes. No que tange a ausência 

de dívida líquida e certa aventado pelas Embargantes, em razão de existir 

divergência nos valores executados e período reclamado, o que tornaria a 

dívida incerta, inexistente e ilíquida, também não é procedente. Digo isto 

pois, quanto a inexistência da dívida já houve manifestação acima; quanto 

a certeza no que se refere ao período impugnado pelas Embargantes, 

conforme pontuado anteriormente, inexiste nos autos qualquer indício de 

prova capaz de desconstituir o período reclamado pelo Embargado, pelo 

contrário, a alegação de que o serviço foi prestado apenas até o mês de 

abril/2016 caiu por terra, em razão da fundamentação declinadas em 

linhas volvidas (existência de elementos que comprovam a continuidade 

do contrato e prestação dos serviços, inclusive com comprovante de 

pagamento parcial do crédito reclamado, sendo a execução apenas sobre 

parte dos R$21.000,00). Já no aspecto da liquidez, a Cláusula Terceira – 

Do Preço e da Forma de Pagamento – é inquestionável quanto a obrigação 

de pagamento do valor mensal de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), 

restando devidamente evidenciado pelo cálculo apresentado na execução, 

e replicado pelo Embargado em sede de impugnação, que o crédito 

exequendo se refere a parte do valor mensal que lhe era devido para o 

período de janeiro/2016 a novembro/2016, resultando no importe de 

R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais). Doutro norte, embora 

estes embargos ataquem o período trabalhado e o valor exequendo, as 

Embargadas sequer trazem aos autos elementos e prova capaz de 

comprovar o período de prestação do serviço que entendem devido, de 

modo que a alegação genérica não serve de base para afastar a 

obrigação contratual vigente, líquida e exequível reclamada pelo 

Embargado. Não obstante a isso, o contrato anexado ao Id.6679681 é 

possível constatar que o título exequendo preenche integralmente os 

requisitos estabelecidos em lei para fins de constituição em título executivo 

extrajudicial. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: III - o 

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 

Isto porque, além dos devedores e credor, consta a assinatura de duas 

testemunhas (Altayr Fernandes Jorge e Leonardo Moraes Fernandes), 

inclusive com reconhecimento de firma, o que afasta qualquer tipo de 

nulidade do título executivo exequendo. Tal entendimento está alinhado ao 

posicionamento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TÍTULO 

EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 

1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é 

necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a 

regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios. 1. A 

tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático 

e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016) ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AJUSTADOS COM A 

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA ( 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO ESTADO DO MARANHÃO). 

ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECLARA ESTAR COMPROVADA A 

EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA EXEQÜENTE. 

POSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR COBRADO. ADEQUADA 

VALORAÇÃO DA PROVA. REGULARIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS 

EXTRAJUDICIAIS UTILIZADOS. RECURSO ESPECIAL NÃO-PROVIDO. 1. 

Cuida-se de recurso especial manejado pela Companhia de Águas e 

Esgotos do Maranhão - Caema em desfavor de Eartch Tech Brasil Ltda., 

em impugnação a acórdão que, em sede de apelação, deu provimento ao 

pedido da empresa exeqüente para o fim de reconhecer em dois contratos 

administrativos de prestação de serviços (ajustados com a instituição 

pública executada) a existência dos pressupostos caracterizadores dos 
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títulos executivos extrajudiciais a que se refere o artigo 585, II, do Código 

de Processo Civil. [...] (REsp 882.747/MA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 26/11/2007, p. 123) Desta 

feita, REJEITO a alegação de ausência de liquidez e certeza (nulidade da 

ação de execução) vindicada pelas Embargantes. No que atine ao efeito 

suspensivo, com o presente julgamento, consigno que a parte deverá 

arguir no momento oportuno em caso de recurso (artigo 1.012, inciso III do 

CPC). E no tocante a litigância de má-fé, por consequência das razoes 

lançadas acima, e legitimidade de o Embargado se valer da ação de 

execução para satisfação de seu crédito efetivamente certo, líquido e 

exigível, reputo improcedente o pedido. PELO EXPOSTO, com fundamento 

no artigo 487, inciso I e artigo 920, inciso III ambos do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos à execução opostos por SPE AMAZON 

CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA e CONENGE CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA em desfavor de VALDIR GOMES DE OLIVEIRA nos autos da 

Ação de Execução PJe. nº1020288-84.2016.8.11.0041. CONDENO a parte 

Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% do valor da condenação (artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil). Traslade-se cópia desta decisão ao processo de execução 

nº1020288-84.2016.8.11.0041, que deverá retomar seu regular 

processamento em relação às embargantes SPE AMAZON CONENGE MT 

PARK CONSTRUTORA LTDA e CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020288-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO OAB - GO18154 (ADVOGADO)

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A (ADVOGADO)

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que as executadas 

intimadas deixaram de pagar a dívida, tendo oferecido bens a penhora. O 

exequente apesar de intimado não se pronunciou quanto aos bens 

oferecidos pelas executadas, vindo aos autos requerer a formalização da 

penhora eletronica. Ante ao exposto, diante do desinteresse demonstrado 

pelo exequente quanto aos bens oferecidos a penhora, e considerando 

que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I, do CPC), fundamentado na nova redação dada pelos artigos 854 e 

831, ambos do CPC, defiro o pedido do exequente formulado no Id nº 

10953072, formalize-se o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do 

Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta 

bancária existente em nome da parte executada, até o limite da dívida 

executada. A busca formalizada no Bacenjud foi parcialmente exitosa, 

considerando que o valor encontrado não garante a dívida executada, em 

sua integralidade, sendo penhorado e transferido para a Conta Única do 

TJMT, a quantia de R$ 2.275,89 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais 

e oitenta e nove centavos), conforme número do Identificador de Depósito 

– ID, gerado no recibo de transferência, que segue anexado a esta 

decisão, o qual constituo como Termo de Penhora. Oficie-se a Conta Única 

do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor penhorado para estes autos. 

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE - artigo 841 do CPC. Não sendo o valor penhorado suficiente para 

satisfação da dívida exequenda, e não havendo nos autos outros bens 

indicados pelo exequente, determino que intime a parte exequente, para no 

prazo de cinco dias, indicar bens pertencentes aos executados à 

penhora, ou adotar outra medida apta ao regular andamento desta 

execução. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017834-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SILVA LESSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017834-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SILVA LESSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017834-34.2016.8.11.0041 VISTOS, DANILO SILVA LESSA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 31/04/2014 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a Lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no ID: 3252380. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 6092652, arguindo em preliminar a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado no ID: 6028949. Impugnação a contestação juntada no ID: 

8051450. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 
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n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 3252380) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 6028949. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 6028949 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderado, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do ombro esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, DANILO SILVA LESSA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 31/04/2014 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

Agosto de 2017. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000191-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038408-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE MACEDO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELLEIOS - COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038408-44.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de parcelamento das custas processuais, sem 

contudo demonstrar fazer jus ao benefício. Além disso, formulou pedido 

de indenização por danos materiais e honorários advocatícios contratados 

de maneira genérica, impossibilitando a fixação adequada do valor da 

causa, a apreciação pelo juízo, sobretudo o exercício do contraditório e 

ampla defesa. Segue requerendo a aplicação da inversão do ônus da 

prova, incabível na espécie de ação e relação jurídica estabelecida, 

cabendo à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito (artigo 373, inciso I do CPC). Ademais, existem institutos 

processuais afetos às partes a fim de angariar eventual prova que 

pretenda produzir a fim de corroborar os fatos constitutivos do seu direito, 

não sendo adequado imputar injustificadamente à parte contrária este 

ônus. Na sequência, reclama desacordo comercial verbal supostamente 

ocorrido com o Requerido em relação a contrato de prestação de serviço 

firmado com o Condomínio Garden 3 Américas, pleiteando em sede de 

tutela de urgência que seja compelido obrigação de fazer à este último 

(Condomínio), sem que este sequer seja parte integrante do processo em 

análise. Por fim, a tutela de urgência vindicada estava relacionada com 

fato previsto para ocorrer em 01/01/2018, devendo o Autor justificar a 

manutenção do pedido de urgência e/ou desistir do mesmo. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, para 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de: 1) Justar 

aos autos elementos de prova que demonstre fazer jus ao recolhimento 

das custas processuais de forma parcelada, sob pena de indeferimento 

do pedido; 2) Formular com clareza e adequadamente o pedido de dano 

material, nos moldes determinados no artigo 322 e artigo 324 do CPC, 

adequando se for o caso o valor da causa e as custas processuais 

devidas, sob pena de indeferimento da petição inicial; 3) Esclareça a 

causa de pedir da inversão do ônus da prova, comprovando a 

impossibilidade de produção da prova pretendida, ainda que fazendo uso 

dos mecanismos processuais disponíveis no ordenamento jurídico. 4) 

Esclarecer o motivo pelo qual pretende compelir terceiro estranho a 

relação processual a cumprir obrigação de fazer com inclusão do mesmo 

no polo passivo da demanda, ou promover a retificação do polo passivo 

ou causa de pedir, sob pena de indeferimento do pedido de tutela; 5) Por 

fim, justifique a manutenção do pedido de tutela de urgência, bem como a 

presença dos requisitos autorizadores, sob pena de indeferimento do 

pedido. Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE 

reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes 

e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante 

dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 
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ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000694-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SERRADILHA KURUMIYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000694-16.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, sem contudo demonstrar fazer jus ao benefício. Além 

disso, formulou pedido de tutela de urgência sob alegação de que a 

Requerida efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica, todavia não 

comprovou nos autos a suspensão dos serviços. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, para querendo 

(artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de: 1) Juntar aos autos, 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(holerite, declaração de imposto de renda, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do CPC. 2) Juntar 

aos autos elementos de prova que indiquem a suspensão do serviço 

prestado pela Requerida alegado na exordial, sob pena de indeferimento 

do pedido de tutela de urgência. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015183-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILCE ALCANTARA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009310-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINETE MARIA MACENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010687-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027107-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MEZZOMO BEDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (RÉU)

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011033-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

CRISTIANO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012355-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018924-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016860-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAM ELI DE SOUZA RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023637-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON BENEDITO DE JESUS BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011017-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MORAES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011025-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011650-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO FERREIRA MENDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012395-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PALERMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012346-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018898-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS RODRIGUES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018932-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012314-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILO ALBERTO DE ARAUJO BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011721-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FOLADOR (AUTOR)

EDINALVA BERTUOL FOLADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - PR18294 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009327-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO DE SOUZA SIQUEIRA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025513-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016555-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILLIPE HONORIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029708-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA RAYANE MATTOS DO NASCIMENTO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023981-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014088-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBI LOHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014088-61.2016.8.11.0041 VISTOS, RUBI LOHMANN, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 14/04/2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

Ocorrência juntado no ID: 1715744; 1715783 e 1715752. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 4870736 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 7351580. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 
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administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 1715744; 

1715783 e 1715752, demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de 

trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 

7351580. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa do membro inferior 

direito, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% 

(setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos 

autos no ID: 7351580 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, perda 

de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa do membro 

inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, RUBI LOHMANN, a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 14/04/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do NCPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017957-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAMONIER DE FIGUEIREDO SALES (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME 

(REQUERIDO)

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(REQUERIDO)

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1017957-95.2017.811.0041 (p) VISTOS EM CORREIÇÃO, As 

informações requisitadas na decisão proferida no Agravo de Instrumento 

juntado no id n.9615967 prestadas nesta data, por meio do ofício 

nº40/2017/INFO/GAB enviado via malote digital. Mantenho a decisão 

agravada (id n.9264262) por seus próprios fundamentos. Tendo em vista 

que o pedido de tutela antecipada recursal vindicada no referido recurso 

foi INDEFERIDO, determino o retorno dos autos ao cartório para o regular 

prosseguimento do feito. No id. nº 9371828 a parte Autora juntou petição 

em cumprimento do disposto no artigo 303,§1º do CPC. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, 

designada para 13/11/2017 às 12h30. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019303-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014294-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033891-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL AVELINA DA SILVA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe n.º1033891-93.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Certificado o trânsito em 

julgado no Id.11382746, e demais formalidades da sentença proferida no 

Id.10683894 arquivem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000789-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº100789-46.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

discorreu a causa de pedir e o pedido de forma genérica e indeterminada, 

atribuindo ao julgador e a parte Ré a interpretação dos documentos a fim 

de encaixa-los na narrativa fática e pedidos apresentados. Assim, 

visando facilitar a apreciação e instrução do feito, sobre tudo o exercício 

do direito de defesa, é necessário que a Requerente discorra 

pontualmente, com clareza e determinação individual a causa de pedir e o 

pedido, indicando devidamente os débitos reclamados, períodos e ato de 

negativação impugnado, de modo que os documentos corroborem a 

pretensão individualizada pela Autora na peça exordial, e não que os 

próprios documentos indiquem a pretensão genérica formulada pela 

Autora na peça inaugural. Além disso, o comprovante de negativação dos 

dados da Autora é de 05/09/2017, não havendo prova atual da 

manutenção da restrição. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, para querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE 

A INICIAL para fim de adequar a petição inicial à pretensão jurisdicional 

vindicada, sanando integralmente as irregularidades pontuadas acima, de 

modo que a causa de pedir e os pedidos sejam comprovados com os 

documentos, e não que os documentos por si só indiquem a pretensão 

jurisdicional da Autora, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo 

ato, deve a Requerente juntar comprovante atualizado da negativação 

reclamada, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. 

Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a 

necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos. Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência dos 

Requerentes, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000577-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MIOTHI MATTOS (REQUERIDO)

Rubens de tal (REQUERIDO)

Boróro Veículos (REQUERIDO)

Gilmar Shafer (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000577-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, sem contudo demonstrar fazer jus ao benefício. Além 

disso, o pedido formulado pelo Autor, denota a busca por tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente, de modo que o Requerente 

indicou como ação principal a Ação de Nulidade de Negócio Jurídico. 

Todavia, embora contemporânea, o Requerente pugna pela condenação 

dos Réus em reparação patrimonial que não de adequa ao rito preparatório 

escolhido, devendo o Autor esclarecer se a presente medida se presta ao 

provimento jurisdicional de urgência (busca e apreensão com restrição do 

sistema Renajud) ou se pretende provimento jurisdicional de mérito mais 

amplo, adequando devidamente a petição inicial ao fim desejado. Na 

sequência, verifico que os fatos narrados na causa de pedir divergem dos 

fatos relatados no boletim de ocorrência, devendo o Autor explicar se 

deixou seu veículo na Garagem Bororo Veículos para ser vendido ou se o 

estabelecimento foi apenas um intermediário da venda integralmente 

conduzida pelo Autor. Isto porque, ao que tudo indica, o Requerente foi 

quem procedeu com toda a negociação com a pessoa de “Dr.Fernando”, 

denominado Comp Punto, e que sequer foi arrolada no polo passivo da 

ação. Prova disso é a conta, aparentemente indicada pelo Autor no 

Id.11354190 pág.7, e que o Requerente na causa de pedir alega jamais ter 

passado aos Requeridos. Portanto, o Requerente deve proceder 

adequadamente com a narrativa fática, que deve coadunar com o conjunto 

probatório anexado, primando pela escorreita interpretação do juízo e o 

integral exercício do direito de defesa. Não obstante a isso, deve o Autor 

explicar qual a razão do pedido de RENAJUD frente ao artigo 124, inciso 

VII do Código de Trânsito Brasileiro e a restrição registrada no sistema 

com o veículo ainda em nome do Autor (Id.11354180), já que o registro do 

“furto/roubo” impossibilitam a transferência do veículo, não havendo justa 

causa para a restrição do RENAJUD vindicada. E por fim, explicar qual a 

razão das imagens anexadas aos Ids.11354213 pág.3 a 5. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, para 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de: 1) Juntar 

aos autos, documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (holerite, declaração de imposto de renda, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do CPC. 2) 

Esclarecer qual é a causa de pedir e o pedido, se a presente ação busca 

tutela antecipada de caráter antecedente ou provimento jurisdicional de 

mérito, devendo em ambos os casos adequar a petição inicial ao rito 

processual pretendido, sob pena de indeferimento da petição inicial. 3) 

Esclarecer a divergência entre a narrativa fática do boletim de ocorrência 

e da petição inicial, indicando com precisão a atuação dos Requeridos no 

negócio jurídico realizado, inclusive retificando adequadamente o polo 

passivo da demanda no caso de a Garagem Bororo Veículos ter atuado 

diretamente na realização do negócio, sob pena de indeferimento do 
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pedido de tutela de urgência. 4) Esclarecer a causa de pedir a restrição do 

sistema RENAJUD frente ao registro “furto/roubo” gravado sobre o 

veículo, sob pena de indeferimento do pedido. 5) Explicar qual a razão da 

juntada das imagens colacionadas no Id.11354213 pág.3 a 5, sob pena de 

ser determinado a exclusão dos documentos e retirada a visibilidade dos 

mesmos. Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE 

reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes 

e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante 

dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020511-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025548-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000678-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALONSO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA OAB - MT18617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000678-62.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, sem contudo demonstrar fazer jus ao benefício. Além 

disso, a procuração anexada ao Id.11362482 não está assinada, devendo 

a Requerente regularizar a representação processual. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, para 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de juntar aos 

autos, documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (holerite, declaração de imposto de renda, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do CPC. E no 

mesmo ato, regularizar a representação processual, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019498-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMES SANTANA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019425-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020744-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009273-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACO ISAAC SANTOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019601-73.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026546-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ZARPELLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021128-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JUNIOR DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para se manifestar 

acerca do pedido de desistência formulado pela requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021464-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026742-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARVALHO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021767-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONELMA GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026900-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO WILSON LUCIANO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026798-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE POSPIEKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014503-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021775-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021771-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA BOITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 
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prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018287-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ASSALIN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018981-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM RODRIGUES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019212-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON LUIZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019114-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN APARECIDO GONCALVES AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019114-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN APARECIDO GONCALVES AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020646-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANNE ETIENNE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016745-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019890-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021131-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RAFAEL GONCALVES GIROLOMETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021445-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA GONCALVES DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025749-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO ENGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025749-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO ENGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026916-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026703-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DIAS DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026795-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TEIXEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021773-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAINE DIANE BARBOSA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020739-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIAN DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017923-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ALIONES MARANGONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038157-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038157-26.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora, embora tenha indicado na causa de pedir o artigo 700 do 

CPC/2015 como base legal da ação, no preambulo e nos pedidos embasou 

a pretensão no CPC/73 devendo adequar a peça ao procedimento legal 

vigente. Além disso, o artigo 700, §2º inciso I do CPC exige que a parte 

instrua a exordial com a memória de cálculo do crédito vindicado, o que 

não se observa nos autos. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, para querendo (artigo 321 do CPC), 

EMENDE A INICIAL para fim de: 1) Adequar a ação à legislação vigente 

(CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial; 2) Instruir a exordial com 

a memória de cálculo do crédito vindicado, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019059-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON ARRUDA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024169-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMBROZIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024985-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOURAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025219-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZALDO GONCALVES DORNELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024324-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES MENEGACE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014536-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO DA SILVA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024978-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ROGERIO LEMES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024738-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006247-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIAS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UOL HOST TECNOLOGIA LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025295-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO NOVAES SOUZA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022134-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022387-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO MARTINS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019275-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ARRUDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015218-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LANES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838/O (ADVOGADO)

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022566-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNE DA SILVA FUZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022679-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022560-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMES JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022618-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DO SOCORRO PAULO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022694-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAY GARCIA SANT ANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012950-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZUZA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014672-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015338-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MONTEIRO LINO DE MORAES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022844-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO DE ALMEIDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017333-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILDISLENE BEZERRA DE SOUSA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029174-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON BRUNO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015740-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIBENE JOSE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015740-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIBENE JOSE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015740-16.2016.8.11.0041 VISTOS, ALCIBENE JOSÉ DA COSTA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

27/04/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, equivalente a 

40 (quarenta) salários mínimos. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 

2441846 A Requerida apresentou contestação no ID: 8107898 arguindo 

em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por 

falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio e ainda defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. No mérito, 

discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 7357928 

Impugnação a contestação corroborado no ID:.8784273. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO Ao que se refere a 

preliminar por ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio, entende-se que este não é 

exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, conforme já 

entendido pelo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização” (Súmula 257 do STJ). Desta feita, não há razão para o 

acolhimento da preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA DATA DO FATO No que 

pese a alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez 

que não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com 

outras documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de 

causalidade entre o fato e as lesões sofridas. Pelas razões exibidas, 

deixo de acolher a preliminar arguida. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 
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cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Dos autos, verifico que fora juntado boletim de 

ocorrência no ID: 2441846, demonstrando de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 7357928. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial acostado aos autos no ID: 7357928 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro superior direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, ALCIBENE JOSÉ DA COSTA, a quantia de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 26/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

NCPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015177-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010646-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADEMIR BENTO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015177-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015177-22.2016.8.11.0041 VISTOS, RONICLEI SANTOS SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

31/07/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 1982929. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 5475455 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por falta de interesse de 

agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, a ausência de comprovante de 

residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, arguiu 

sobre a impugnação dos documentos juntados pela parte Autora defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado à no ID: 7357446. Impugnação a contestação corroborado no 

ID: 8039145. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 
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imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 1989929, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 7357446. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 7357446 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, RONICLEI SANTOS SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 31/07/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022124-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SILVA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022124-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SILVA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022124-92.2016.8.11.0041 VISTOS, FRANCIELE SILVA FRANÇA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/09/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 4322371. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 4869363, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, além de defender que 

os fatos narrados não estão compatíveis com os documentos 

apresentados na exordial. No mérito, defendeu pela improcedência do 

pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

7411112. Impugnação a contestação juntada no ID: 8039151. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 
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INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – INCONGRUÊNCIA DOS FATOS 

APRESENTADOS Ao que se refere essa preliminar, defendeu o Requerido 

que os fatos narrados não decorrem logicamente da conclusão dos fatos, 

alegando que a data do sinistro apresentado pelo Requerente não esta 

coerente com os documentos apresentados. Entretanto, vislumbro a data 

expressa na exordial, como mero erro material, uma vez que não trará 

nenhum prejuízo ao processo em questão. Desta feita, não acolho a 

preliminar arguida em contestação Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 4322371) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 7411112. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos joelhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 7411112 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do joelho esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, FRANCIELE SILVA FRANÇA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 03/09/2015 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018795-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022130-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE PETRY AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015528-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022130-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE PETRY AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022130-02.2016.8.11.0041 VISTOS, DENISE PETRY AMORIM, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

09/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 4322439. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 6061867 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 7697442. Impugnação a contestação corroborado no ID: 8039154. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4322439, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 7697442. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 7697442 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intenso, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do punho esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, DENISE PETRY AMORIM, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 09/10/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

NCPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019805-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BARROS PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019805-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BARROS PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Processo nº 1019805-54.2016.8.11.0041 VISTOS, 

EDILSON BARROS PAULINO, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO de benefício do seguro 

obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 14/07/2015 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Discorre que o valor da indenização corresponde ao total de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme a lei 6.194/74, 

todavia, o valor recebido administrativamente é inferior ao que entende 

fazer jus. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento da complementação do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito. Boletim de 

Ocorrência ID: 3682056. Laudo pericial elaborado por perito judicial 

corroborado no ID: 7409046. A Requerida apresentou contestação no ID: 

4821307 arguindo em preliminar a necessidade de inclusão da seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a 

carência da ação por satisfação da indenização em esfera administrativa. 

No mérito, alegou sobre a improcedência do pedido inicial vez que já houve 

pagamento do seguro por via administrativa, Discorreu ainda quanto à 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - DO PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a 

quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear 

o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

REsp 363604/SP, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido."(STJ, REsp 

nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 

23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. Ultrapassada 

essas questões, passo a análise do mérito. Em se tratando de pagamento 

de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros 

ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 

da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora efetuou, em sede 

administrativa, o pagamento, em favor do autor, a importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme 

documento corroborado no ID: 3682164 e 8130035. Igualmente, segundo a 

orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no 

enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa forma resta somente 

analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei 

nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 

11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um membro inferior, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 7409046 dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com 

repercussão intensa, com perca de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do membro inferior direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), existindo, portanto uma diferença de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia RESP. N. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Requerido BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, pagar ao Requerente, EDILSON BARROS PAULINO, a quantia 

de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referentes à complementação da indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 14/07/2015 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015113-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAMAR ANTUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015113-12.2016.8.11.0041 VISTOS, EDNAMAR ANTUNES DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

06/03/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 1977118. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 4601700, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado no ID: 4773272. Impugnação a contestação juntada no ID: 

6767953. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 1977118) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 4773272. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 4773272 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa da mão direita à indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia REsp. N. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, EDNAMAR ANTUNES DA SILVA, a quantia 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 06/03/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2017. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019514-20.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)
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Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019690-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FILHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1017860-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012591-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003084-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BULHOES DE SOUZA SILVA (AUTOR)

MARIA ROSA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO BRITO - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT0007463A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014908-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANNY KAROLLYNNE MARINHO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014908-80.2016.8.11.0041 VISTOS, HANNY KAROLLYNNE MARINHO DE 

SANTANA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 25/06/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, 

equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Boletim de Ocorrência ID: 

1952695 A Requerida apresentou contestação no ID: 4729764, arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, alegou também a 

ausência de documento imprescindivel para a demanda. No mérito, 

defendeu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou tambem quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 4775128. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 4887820. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 1952695, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 4775128. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 
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requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

50% (cinquenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 4775128 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa do pé direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, HANNY KAROLLYNNE MARINHO DE 

SANTANA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

25/06/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021357-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACINIRA NASCIMENTO BENTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001757-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Processo nº 1001757-13.2017.8.11.0041 VISTOS, 

SEVERINO SOARES E SOUZA, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 16/09/2012 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Discorre que o valor da indenização corresponde ao total de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme a lei 6.194/74, 

todavia, o valor recebido administrativamente é inferior ao que entende 

fazer jus. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento da complementação do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito. Boletim de 

Ocorrência ID: 466032 Laudo pericial elaborado por perito judicial 

corroborado no ID: 7332569. A Requerida apresentou contestação no ID: 

7970278 arguindo a necessidade de inclusão da seguradora Lider dos 

Consorcios do Seguro Dpvat S/A no polo passivo da ação, e a carência 

da ação por satisfação da indenização em esfera administrativa. No 

mérito, alegou sobre a improcedência do pedido inicial vez que já houve 

pagamento do seguro por via administrativa, Discorreu ainda quanto à 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou tambem quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação a contestação no ID: 8103129. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - DO PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a 

quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear 

o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

REsp 363604/SP, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido."(STJ, REsp 

nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 

23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. Ultrapassada 

essas questões, passo a análise do mérito. Em se tratando de pagamento 

de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros 

ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 

da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora efetuou, em sede 

administrativa, o pagamento, em favor do autor, a importância de 

R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 
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conforme documentos corroborados no ID: 4666052 e 7970286. 

Igualmente, segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal 

de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um membro superior, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 7332569 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, com perca de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 

laborativa do membro superior direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

existindo, portanto uma diferença de R$3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia RESP. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR o Requerido PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, SEVERINO SOARES E SOUZA, 

a quantia de R$3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à complementação da indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 16/09/2012 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021354-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DE CASSIA SOUZA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021092-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PINHEIRO DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015197-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015197.2016.8.11.0041 VISTOS, CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/08/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 1983157 A Requerida apresentou 

contestação no ID: 8148759, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 7412397. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 8809846. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 
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preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 1983157, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 7412397. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

tornozelos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

25% (vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 7412397 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão intensa, 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa do 

tornozelo direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de 

acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, CLOVIS 

ROBERTO DOS SANTOS, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 01/08/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008975-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação para as partes se manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020822-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA JESUS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das partes para se manifestarem do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011082-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das partes para se manifestarem do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018873-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. C. (AUTOR)

LIDIO ROSA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016727-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI BARBOZA TORRES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011029-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. C. (REQUERENTE)
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MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002867-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021683-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DO COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT0008660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012631-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018774-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILSON SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019986-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DOS SANTOS COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019986-55.2016.8.11.0041 VISTOS, ISAIAS DOS SANTOS COIMBRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, também qualificada, alegando, em síntese, que 

em 07/05/2013 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 3692233. A 

Requerida apresentou contestação no ID. 8106521, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a ausência de documento 

imprescindível para a demanda e propugnou pelo reconhecimento da 

prejudicial de mérito: a prescrição trienal. No mérito, defendeu pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 7991856. Impugnação 

a contestação juntada no ID: 8993411. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença É O RELATÓRIO. DECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

– PRESCRIÇÃO Ao se defender, arguiu a Requerida à prescrição do direito 

de ação, como matéria prejudicial do exame meritório do pedido, ao 

fundamento de ter sido a pretensão ajuizada após o decurso do prazo a 

que alude o art. 206, § 3º, do Código Civil vigente e Súmula 405 STJ. A 

arguição não merece acolhimento. Dos documentos apresentados, verifico 

que a parte Autora interpôs ação no dia 14/11/2016. Ocorre que o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização 

decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca 

da extensão dos danos sofridos pela vítima, o que in casu somente 

ocorreu com a elaboração do laudo pericial, portanto, não há que se falar 

em prescrição trienal. Sobre o tema, o STJ editou a Súmula 278, segundo a 

qual: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a 

data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. 

Nesse mesmo diapasão o Superior Tribunal de Justiça asseverou: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM 

QUE O SEGURADOTEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE 

LABORAL. REEXAME DE FATOS EPROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 

DO STJ. 1. - Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo 

prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao 

seguro obrigatório – DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 

206, § 3º, do novo Código Civil. 2. - "O termo inicial do prazo prescricional, 

na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência 

inequívoca da incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 

1.002.620/RS, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 

24.5.2010). 3. - À vista das circunstâncias fáticas da causa, o Tribunal de 

origem entendeu que o início da contagem do prazo prescricional deveria 

ocorrer a partir das informações do laudo pericial. Assim, o acolhimento da 

pretensão recursal demandaria a análise do acervo fático-probatório dos 

autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. - Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 221421 SP 2012/0175465-6. Órgão julgador: 

T3 – terceira turma. Publicação: 05/11/2012. Julgamento: 16/10/2012. 

Relator: Ministro Sidnei Beneti).(grifei) PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 
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denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a 

aventada obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado 

pelo IML para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se 

falar em tal exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º 

§1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte. b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. Desta feita, não 

há razão para o acolhimento da preliminar supramencionada. Ultrapassada 

essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID:3692233 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID:7991856. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 7991856 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, de repercussão moderada, dano de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade laborativa do membro inferior direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia RESP. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, pagar à parte Requerente, ISAIAS DOS 

SANTOS COIMBRA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

07/05/2013 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019200-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARTINS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014897-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHASTON WESTON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

Processo nº 1014897-51.2016.8.11.0041 VISTOS, CHASTON WESTON 

FRANCISCO DOS SANTOS, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 11/07/2014 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação do Requerido, ao 

pagamento do seguro obrigatório referente a sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim 

de ocorrência corroborado no ID: 1951955, 1951956, 1951957 e 1951958. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 7992302. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 8117788 arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação. No mérito, alegou sobre a 

improcedência do pedido inicial vez que já houve pagamento do seguro 

por via administrativa, Discorreu ainda quanto à necessidade de produção 

de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 
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dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito. Em se 

tratando de pagamento de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), 

relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora efetuou, em sede 

administrativa, o pagamento, em favor do autor, a importância de 

R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme 

documentos corroborados no ID: 8117809. Outrossim, segundo a 

orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no 

enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa forma resta somente 

analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei 

nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 

11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de 1) perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores; 2) perda anatômica 

e/ou funcional completa de uma das mãos; 3) lesão da estrutura 

craniofacial; o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento); 70% (setenta por cento) e 100% (cem por 

cento), respectivamente, do teto que é R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 7992302 dá conta de que o grau de 

repercussão das referidas lesões, total (100%) da capacidade laborativa 

do membro inferior esquerdo, intensidade leve (25%) da mão direita e 

residual (10%) da lesão craniofacial, as indenizações correspondem, 

portanto a R$ 9.450,00 + R$2.362,50 + R$1.350,00 = R$13.162,50 (treze 

mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), existindo assim, 

uma diferença de R$3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

RESP. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Requerido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, CHASTON WESTON FRANCISCO DOS 

SANTOS, a quantia de R$3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos), referentes à complementação da indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 11/07/2014 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018547-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015223-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JORDAN DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012357-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUAN ALMEIDA SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015167-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFER MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015167-75.2016.8.11.0041 VISTOS, ALEFER MOREIRA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

07/06/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 1982720 A Requerida apresentou 

contestação no ID: 8106858, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda e a carência da ação ante a ausência de 

boletim de ocorrência lavrado na data do fato. No mérito, arguiu sobre a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio defendeu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 736133. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 8808990. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 
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NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO LAVRADO NA DATA DO FATO. No que 

pese a alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez 

que não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com 

outras documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de 

causalidade entre o fato e as lesões sofridas. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência 

dos requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento 

do seguro. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). 

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 1982720, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 7361331. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

50% (cinquenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 7361331 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa do pé direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, ALEFER MOREIRA DOS SANTOS, a quantia 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 07/06/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022132-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORIA CAROLINI CARDOSO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022821-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022131-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELIANY SANTANA TUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024893-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PIRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT0021007A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015238-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015238-77.2016.8.11.0041 VISTOS, RONILDO ALVES DE SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/07/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 1983678. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 8127888 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, e a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação,. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 7354257. 

Impugnação a contestação corroborado no ID: 9129623. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 1983678, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 7354257. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 7354257 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do ombro direito, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 
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artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, RONILDO ALVES DE SOUZA, a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

03/07/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019940-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME DE ARAUJO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019940-66.2016.8.11.0041 VISTOS, JOÃO GUILHERME DE ARAÚJO 

SANTOS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

29/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 3689140. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 6095320 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 6043392. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 3689140, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 6043392. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos dedos das mãos, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 10% (dez por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 6043392 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão intensa, 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa do 4° 

dedo da mão direita, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JOÃO 

GUILHERME DE ARAUJO SANTOS, a quantia de R$ 1.012,50 (mil e doze 
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reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 29/09/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015184-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ROSA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. n° 

1015184-14.2016.8.11.0041 VISTOS, EUCLIDES ROSA DA CRUZ 

devidamente qualificados na inicial propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada , alegando, em síntese, que em 

07/06/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 1983010. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado ao ID: 7413963. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 8165220, arguindo em preliminar a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu ainda quanto à necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Impugnação a contestação ID: 9129513. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 1983010, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 7413963. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento), do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma tabela, 

tem-se que em caso de perda da mobilidade completa de um dos 

tornozelos o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

25% (vinte e cinco por cento), do teto que é R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 7413963 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada com 

repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do pé esquerdo, o qual corresponde a 50% 

(cinquenta por cento) do teto máximo. Somados a repercussão moderada 

de 50% (cinquenta por cento) do valor estipulado como devido em caso de 

perda completa da mobilidade do tornozelo esquerdo correspondente a 

25% (vinte e cinco por cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor 

exato da indenização equivale a 75% de 50% do teto máximo (referente 

ao pé esquerdo), SOMADOS a 50% de 25% do teto máximo (referente ao 

tornozelo esquerdo). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, EUCLIDES 

ROSA DA CRUZ, a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

07/06/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001093-79.2017.8.11.0041
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001093-79.2017.8.11.0041 VISTOS, LUIZ FELIPE PERINE SABIAO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/01/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 4624208. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 5497545, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado no ID: 7338808. Impugnação a contestação juntada no ID: 

5781324. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 4624208) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 7338808. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

50% (cinquenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 7338808 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do pé esquerdo, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia REsp. n. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, LUIZ FELIPE PERINE SABIAO, a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 22/10/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000915-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURCELINO BERNARDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYTZA ANTONELLE D AUSTRIA FLEURY (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010789-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUCIO TKACZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010789-42.2017.8.11.0041 VISTOS, ANDRE LUCIO TKACZ, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

06/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 5908108. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9271452, arguindo em preliminar 

a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária 

a realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado no ID: 9555821. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 9727059. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO 

– NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 5908108) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 9555821. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 9555821 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderado, perda de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade laborativa do ombro esquerdo, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pagar ao Requerente, ANDRE 

LUCIO TKACZ, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 06/09/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Por fim, promova-se as 

alterações necessárias na autuação do feito a fim de regularizar os dados 

da parte Requerida para SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023109-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEHSIO ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025153-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BORSATO BRAZ OAB - PR68303 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020164-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ SIMÕES ROSETTE (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO ROSETTE (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

acerca da correspondência devolvida.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018195-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA LIBANIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026431-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELMA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028711-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.M. HOTELARIA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT0007672A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS - ECAD (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000973-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LIMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000973-02.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, sem contudo demonstrar fazer jus ao benefício. Além 

disso, formulou pedido de tutela de urgência sob alegação de que a 

Requerida efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica, todavia não 

comprovou nos autos a suspensão dos serviços. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, para querendo 

(artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de: 1) Juntar aos autos, 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(holerite, extrato de benefício, declaração de imposto de renda, etc...), sob 

pena de indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do CPC. 2) 

Juntar aos autos elementos de prova que indiquem a suspensão do 

serviço prestado pela Requerida alegado na exordial, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela de urgência. Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020051-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEBRAS SANEAMENTO LTDA - EPP (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023916-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVILIN MARIANA SOUZA GONCALVES (AUTOR)

JACKLINE CRISTINA RODRIGUES SOUZA (AUTOR)

PATRICIA TAIS DIAS DE LIMA (AUTOR)

MARCO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

ELINELTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

VITOR STHEVAN MENDES DA SILVA (AUTOR)

STEPHENN FRANCISCO MENDES NUNES (AUTOR)

DOUGLAS ALEXANDRE MENDES NUNES (AUTOR)

JUCILENE MENDES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

AVIANCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002606-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARTINS BITANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Processo nº 

1002606-82-2017.8.11.0041 VISTOS, KATIA MARTINS BITANTI, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

25/04/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Discorre que o valor da indenização 

corresponde a 40 salários mínimos na data do efetivo pagamento, todavia, 

o valor recebido administrativamente, R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

reais), é inferior ao que entende fazer jus. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento da complementação do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, além da quantia de R$ 485,45 (quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e quarenta e cinco centavos) referentes às despesas com 

tratamento médico. A Requerida apresentou contestação no ID:5785294 

arguindo em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação e a carência da ação por 

satisfação da indenização em esfera administrativa. No mérito, alegou 

sobre a improcedência do pedido inicial vez que já houve pagamento do 

seguro por via administrativa, Discorreu ainda quanto à necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Impugnação a 

contestação corroborada no ID: 7224036. Laudo pericial juntado no ID: 

7767873. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 
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POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR - DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. O Superior Tribunal de 

Justiça já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro 

DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido."(STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Desta feita, não há razão para o 

acolhimento da preliminar supramencionada. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. Em se tratando de pagamento de 

indenização de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros 

ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 

da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora efetuou, em sede 

administrativa, o pagamento, em favor do autor, a importância de R$ 

4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), conforme documentos de 

ID:4730214 e 5785299. Igualmente, segundo a orientação jurisprudencial 

do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula 

n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante 

pago administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um membro superior, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 7767873 dá conta de que a parte 

Autora apresenta e debilidade parcial permanente, com repercussão 

moderada de perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 

laborativa do membro superior esquerdo à indenização corresponde, 

portanto, a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) 

existindo, portanto, uma diferença de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por 

derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, 

suportou gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de 

R$ 485,45 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos). A meu ver, encontra-se comprovado documentalmente nos 

autos que a parte Requerente foi vítima do referido acidente 

automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os documentos, 

laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos termos artigo 

5º e §§ 1º e 2º, da lei nº 6.194/74 com as alterações das leis n.º 8.441/92 

e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

Como visto, a indenização está condicionada à simples prova do acidente 

e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 4730112, 

4730172, 4730192, 4730194, 4730200, 4730209. Assim, não pode a 

Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida. Desta 

feita, analisando detidamente aludidos documentos, não procede à 

alegação da seguradora de que a parte Requerente não comprovou as 

despesas médicas por ela efetivadas quando da ocorrência do sinistro, 

eis que não se tem dúvida de que se relacionam com o acidente 

automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o valor de 

reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 485,45 (quatrocentos 

e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Quanto aos juros e 

correção monetária das despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, 

devem incidir pela variação do INPC a partir do desembolso, com a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados da provocação 

do interessado, no caso da citação, nos exatos termos bem como da 

Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS S/A, pagar ao Requerente, KATIA MARTINS BITANTI, a quantia de: 

A) - R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja: 25/04/2015 (Súmula 580 STJ); B) – R$ 

485,45 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) 

referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data do desembolso. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025597-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019861-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARCILENE DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente pede a gratuidade da justiça, 

alegando não ter condições para arcar com as despesas processuais, 

anexa ao pedido o comprovante de renda. Isto posto, fundamentado 

nhoque dispõe o § 3º, do artigo 99, do CPC, presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça. Anote-se. Fundamentado no artigo 

334 do CPC, designo o dia 22 de Novembro de 2017, as 10h:15mn, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019861-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARCILENE DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016749-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ JACIRO FERREIRA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011067-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA DA LUZ SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025577-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020689-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYEIME KARLLA VIEIRA BELMONTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021297-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKELI BARBOSA RAIMUNDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019771-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYENNER MARLEY MUNIZ MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026558-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PABLO DA SILVA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021269-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

E. F. D. N. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020121-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA PAIXAO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019035-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 934911 Nr: 51951-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/MT, HEVERTON SCHORRO - OAB:10095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Código - 934911

VISTOS,

A parte Executada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

impugnação à penhora BACENJUD às fls. 283/286.

Por sua vez, a parte Exequente concordou com o valor penhorado, 

propugnando pela extinção do feito.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeçam-se os respectivos ALVARÁS do valor penhorado às fls.283/286 

e do depósito de fls.296/297. O primeiro alvará do valor penhorado deve 

ser expedido em favor R. causídico da parte Requerente, a ser creditado 

na conta indicada às fls. 300. O segundo alvará deve ser expedido em 

favor da parte Requerida, que deverá indicar os dados bancários para 

tanto.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938312 Nr: 53810-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 187/190.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736047 Nr: 32445-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.F ODONTOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, PATRICIA MENDES DA SILVA CARVALHO - 

OAB:13800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86235/RJ

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 280/281, determinando o 

prosseguimento da execução.Intime-se a devedora, via de seu advogado 

(DJE), para pagamento espontâneo do débito, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento) sob o montante do débito, 

além dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico 

percentual.Havendo pagamento ou manifestação do devedor, diga a 

exequente em 05(cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 18 de 

dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775107 Nr: 28348-05.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANO LEAO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação do advogado SAULO DALTRO MOREIRA SILVA , para devolver 

os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1061609 Nr: 51695-62.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO JOSÉ DE CAMPOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do pedido de fls. 452/453

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1096188 Nr: 8918-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRIGO LOURENÇO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Código - 1096188

VISTOS,

 A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo 

para juntar aos autos documentos que essenciais para a propositura da 

ação.

 Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao 

caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão 

do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante do não 

cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, e 485 

IV todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos 

pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 

2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ).

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 18 de Dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 335277 Nr: 6194-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIR BRUNA DA SILVA ALEMIDA, JOSÉ DE 

ALENCAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLIANA DE OLIVEIRA FÉLIX SANTANA, 

OSVALDO SANTANA, SINEUDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SINEUDO 

SANTANA - OAB:3243/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354059 Nr: 24456-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CAMARGO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNADETE FATIMA FLORENTINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que,encaminho intimação da parte autora para,no prazo 

legal,manifestar acerca da certidão do Sr.Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710590 Nr: 3562-28.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DA SILVA CAJANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 819461 Nr: 25734-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 885790 Nr: 20370-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE FRANCISCA PARMINONDI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para manifestar 

acerca do valor depositado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 903975 Nr: 32845-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCONI TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES E OBRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT

 Código do Processo nº 903975

Vistos,

A parte requerida anexa nos autos Guia de Depósito para pagamento da 

condenação (fls. 151/152).

 Em manifestação a parte requerente alega que o valor depositado pela 

requerida é menor que o débito da condenação, apresenta o cálculo da 

dívida, alegando que o cálculo da executada foi elaborado em desacordo 

com os parâmetros definidos na sentença, ao final requer o levantamento 

do valor incontroverso, conforme pedido formulado as folhas 154/156.

Dos autos verifica-se que a sentença de folhas 358/365, determina juros a 

partir da citação que ocorreu as folhas 141 em 02/12/2014, o que não foi 

considerado pelo executado ao elaborar o cálculo de folhas 152 verso.

Dessa forma, determino que se expeça em favor da parte exequente, 

alvará para levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos, 

as folhas 151/152, com os rendimentos do período, na conta a ser 

indicada no feito.

 Intime-se a parte devedora/requerida na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do 

saldo remanescente da condenação, devidamente atualizado, incluindo a 

multa cominatória ao teor dos documentos anexados as folhas 146/148, 

sob pena de execução forçada.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153905 Nr: 33454-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para manifestar 

acerca do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172141 Nr: 41081-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MORAIS, ALZIRA EMILIA DA SILVA, CARMEM 

ALVES DA SILVA, ARLINDO MARANHOLI, SEBASTIANA FERREIRA DE 

ALMEIDA, LACEMY VILELA DUARTE, ESMILIANO FERNANDES DA SILVA, 

VALDENIR SOARES DA SILVA, GUILHERMINA GONÇALINA PINHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A, SUL AMÉRICA 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, BRADESCO SEGURO, ITAÚ 

SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código n. 1172141.

VISTOS,

 A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo 

para promover o regular andamento ao feito, bem como juntar aos autos 

documentos que essenciais para a propositura da ação.

 Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao 

caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão 

do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante do não 

cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, todos 

do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos 

pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 

2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ).

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 19 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 113465 Nr: 3590-74.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 Código – 113465

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 344/352 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325805 Nr: 25692-51.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA MARIA BORGES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO DA CRUZ PAVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3932/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 715722 Nr: 9735-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: REGIANE CARVALHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código - 715722

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 296 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 289/294 para pagamento do valor 

da condenação.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado às fls.293 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada às fls. 296.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744325 Nr: 41359-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH HELENA DOS SANTOS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, Maurício Aude - OAB:OAB/MT 

4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Processo Código nº 744325

Vistos,

Trata-se de processo em fase de execução, no caso de Honorários 

sucumbenciais, onde a parte executada vem aos autos requerer a 

liberação do valor bloqueado em sua conta bancária, via Bacenjud, 

alegando que não foi intimado da decisão de folhas 231, (que determina a 

intimação do executado para pagar a condenação), ao final requerer a 

liberação do valor penhorado e a reabertura de prazo para pagamento.

A certidão lavrada pelo Gestor as folhas 246, confirma a não intimação 

dos advogados constituídos pela requerida/executada.

Diante do acima exposto, não tendo sido a executada oportunizada a 

pagar a condenação, defiro o pedido formulado as folhas 240/241, 

tornando sem efeito os atos processuais praticados a partir das folhas 

238, a fim de devolver ao requerido/executado o prazo para pagamento da 

condenação, o qual, passará a fluir a partir da intimação desta decisão.

Expeça-se alvará, em favor da parte executada, para levantamento do 

valor penhorado nos autos, com os rendimentos do período, na conta a 

ser indicada pelo executado.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856751 Nr: 59009-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, LÁZARA CÉLIA LIMA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALESSANDRO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES 

- OAB:16.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB:214.918, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722

 Certifico que, encaminho intimação da parte apelada(requerida) para no 

prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 883054 Nr: 18580-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA 

SILVA, DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/MT, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:10372 - B

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

medica a ser realizada no dia 08/03/2018 ás 8:30, no local Av. Bosque da 

saúde n° 355, apt 501 – Ed. Salvador Dali, CEP. 78050-070.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889247 Nr: 22754-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BENTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que,encaminho intimação da parte autora para manifestar acerca 

do pagamento de saldo remanescente da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 895145 Nr: 26626-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM 

INFORMÁTICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

PAMPADO CASQUEL BERLOFFA - OAB:203.166-SP, CAROLINE MUZZI 

- OAB:13160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279, HERNRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Código - 895145

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 173/177 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 139/141 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeçam-se os respectivos ALVARÁS do valor depositado às fls. 141, 

em favor da parte Requerente e de seu R. Causídico, a serem creditados 

conforme especificado às fls. 173/174.

 Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do 

art. 90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 909668 Nr: 36595-04.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LEÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, DOELER 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - 

OAB:6.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para se manifestarem 

acerca do laudo ofertados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 914959 Nr: 40123-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIELA RODRIGUES MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:10.774 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código n°.914959.

VISTOS,

O presente feito se arrasta há mais de 3 (TRÊS) anos da propositura da 

ação (29/08/2014) e até o momento não houve citação da parte Requerida.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo não sendo possível por 

ausência de indicação correta do endereço do réu, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Consigno que a parte Autora já foi intimada para promover o andamento do 

feito e, ainda assim quedou-se inerte.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado indeterminadamente, 

e, sobretudo a fim de obstar o rol negativo de processos pendentes no 

Judiciário, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo 

desnecessária a intimação pessoal, pois a providência, de acordo com o 

§1º do artigo 485, do CPC, só é exigível nas hipóteses previstas nos 

incisos II e III.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 12 Lei 1060/50).

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 925017 Nr: 46495-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIR JOSUE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA DE SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/ OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/SP 297.608, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 Código do Processo nº 925017

Vistos,

 Trata-se de Execução de sentença onde a parte exequente discorda do 

cálculo elaborado pela contadoria, requer ao final o levantamento o valor 

incontroverso depositado e o prosseguimento do feito, com a retificação 

do cálculo do contador.

Defiro parcialmente o pedido formulado pelo exequente as folhas657/659, 

tão somente para determinar que se expeça alvará em favor do exequente 

para levantamento da quantia incontroversa depositada pelo executado 

(fls. 635 verso), atualizados com os rendimentos do período, na conta 

indicada no feito.

 A seguir, voltem-me os autos conclusos, para decisão da impugnação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1024366 Nr: 34026-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SILVA EDUVIRGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 PROCESSO CÓDIGO N. 1024366

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S/A, alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, 

requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT.

Todavia, deferida a prova pericial à fl. 79, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado para ser 

submetida à avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1114678 Nr: 16547-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA PEREIRA DA SILVA, SANDRA CRISTINA 

OLIVEIRA PEREIRA, SOLANGE DE OLIVEIRA PEREIRA, FÁTIMA 

APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA PARECI, SANDRO DE OLIVEIRA TORRES, 

ADRIANO DE OLIVEIRA TORRES PEREIRA, CLAUDINEIA OLIVEIRA 

PEREIRA, NORBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BENTO GALDINO 

DELGADO - OAB:18037, WARLEN LEMES DA SILVA - OAB:15.085
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133357 Nr: 24333-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFL DA AMAZONIA FABRICAÇÃO DE COMPONENTES 

ELETRONICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LEMOS PAPINI - 

OAB:62.999/MG, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - OAB:74.828/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1166494 Nr: 38614-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAZER LOPES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES PULQUERIO COMERCIO ÓPTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LOPES DE MOURA - 

OAB:338959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que,encaminho intimação da parte requerente para,no prazo de 

05(cinco)dias manifestar das fls.31/39.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1168244 Nr: 39389-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE PIRES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código - 1168244

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 130 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 124/128 para pagamento do valor 

da condenação e do remanescente.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeçam-se ALVARÁS dos valores depositados às fls. 125 e 127 em 

favor da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada às fls. 130.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1038114 Nr: 40634-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR SOUZA SANTOS, LUCIA NERES MARQUES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:152.165/SP, JOSÉ VALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002/A

 Certifico que, entrei em contato com o perito nomeado nos autos e este 

aceitou o encargo que lhe fora incumbido. Dito isto procedo a intimação da 

parte requerente para no prazo legal efetuar o pagamento dos honorários 

periciais arbitrados no despacho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795730 Nr: 2070-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR ANTONIO VIVIANI, OLMIRO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUETONI TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA DE PAULA 

SOMARIVA - OAB:37876/PR, TEREZA GOLENIA DOS PASSOS - 

OAB:40026/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, pedro gasparino ribeiro - OAB:58887-sp, 

rafael augusto gasparino ribeiro - OAB:230281-SP

 Assim, diante do exposto, julgo parcialmente procedente a AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por Jacir Antonio 

Viviani e Olmiro Camilo em face de Aguetoni Transportes Ltda. e 

Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV - para CONDENAR as 

Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.894,40 (cinco mil 

oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) ao 1ºAutor e R$ 

5.856,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais) ao 2º Requerente, 

como lucros cessantes, com incidência de juros de 1% ao mês desde a 

citação e correção monetária a partir do vencimento da obrigação. 

CONDENO-AS, AINDA, solidariamente, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no 

equivalente a 20% do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Novo 

Código de Processo Civil).Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 

do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 281192 Nr: 6500-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LUIZ GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ORLANDO 

NIGRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736345 Nr: 32768-87.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOSMAR BUENO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 833726 Nr: 39109-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATAN PEREIRA FRANÇA, SUSIANE CRISTINA 

DALBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BR HOUSE 

INTELIGENCIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA 

MELAZZO - OAB:18154 OAB/GO, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, MARCIO EMRICH GUIMARÃES LEÃO - OAB:19964 

OAB/GO

 ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: 

1)DECLARAR nula a cláusula 6.4 – fl.121, por constituir cláusula penal 

excessiva, que dá azo a enriquecimento ilícito da parte requerida; 

2)CONDENAR a parte Requerida MB ENGENHARIA SPE 039 S/A a restituir 

aos Autores o montante equivalente aos 90% (noventa por cento) do valor 

pago por de R$28.442,35 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois 

reais e trinta e cinco centavos), devendo sobre o valor a ser restituído, 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária a partir do desembolso.Tendo em vista o decaimento pelos 

Autores da maior parte dos pedidos, CONDENO as partes Requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de 30% (trinta por cento) do total das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º e 86 e 87 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 878187 Nr: 15591-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GERALDO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENE DE SANTANA SILVA - 

OAB:15927 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para acompanharem a 

pericia na unidade consumidora nº 2175134, agendada para o dia 08 de 

fevereiro de 2018 apartir das 9:00h no endereço situado na Rua Juína, nº 

150, Qdr. 11, casa 03, conforme informação na petição de fls. 366/368.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1025824 Nr: 34720-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS LINHARES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal 

manifestarem acerca do retorno dos autos do Egregio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354875 Nr: 25324-08.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE PESSOAS 

NATURAIS DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCYARA DE ALBUQUERQUE NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:9021-MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 (...)Deste modo, nos termos do artigo 465, §5º, do CPC, hei por bem 

reduzir os honorários periciais inicialmente arbitrados à profissional 

ROSANE LORENZI, em 50% (cinquenta por cento), devendo a expert ser 

intimada para voluntariamente depositar no processo o percentual do valor 

indevidamente recebido, nos termos desta decisão, sob pena de sofrer 

execução do referido montante, a ser movida pela parte Autora (CPC, art. 

468, §3º), servindo esta decisão de título judicial.No que tange à 

impugnação do valor dos honorários sugeridos pela nova perita nomeada, 

intime-se a referida profissional para manifestação, em 05(cinco) 

dias.Após, voltem-me conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 18 

de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385702 Nr: 21511-36.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimação das partes para manifestar quanto ao laudo pericial às fls. 

316/319.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 434821 Nr: 13730-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELI R. C. I. P.A AUT., BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca das 

informações juntadas aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710444 Nr: 3400-33.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA QUINTINA SOARES DE OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250- A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775527 Nr: 28786-31.2012.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERI MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:12918-E

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Autorizo, desde logo, a parte 

Autora a desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo 

e cópia nos autos.Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os 

casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita 

(art. 98,§3º do CPC/2015). Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2.017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 854081 Nr: 56678-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO FRANCISCO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 Código – 854081.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 186 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 180/185 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 184 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 186.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 939146 Nr: 54150-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENISE ALVAREZ SAMPAIO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA - OAB:OAB/MT 6.735

 Certifico que encaminho intimação das partes para no prazo legal 

manifestarem acerca do retorno dos autos do Egregio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127063 Nr: 21797-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON GARCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 335654 Nr: 6574-55.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO TAVARES ALVES, ALBERTINA DA SILVA 

ALVES, SEBASTIÃO WALDIR DA SILVA, MILSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, GUILHERME DA COSTA GARCIA, ÉLSON BENEDITO SANTANA 

NUNES, MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA, LUIZ CARLOS ARMANI, 

GUIOMAR FARIA ARMANI, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA 

GARCIA, LIA THEREZA COUTO NUNES, LUCAS COUTO NUNES, SANDRA 

BARROS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA 

CAMPOS MOURA - OAB:9549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal 

manifestarem acerca do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 390086 Nr: 25501-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TIGRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 158/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802088 Nr: 8548-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MACHADO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca das informações de fls. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 848408 Nr: 51761-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO CANDIDO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT
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 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 850326 Nr: 53402-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAMAR DE OLIVEIRA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVEREST COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

JAC MOTORS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA - OAB:20.163/O/MT, MARCIA REGINA DA ROSA - OAB:16099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FRANCISCO 

RUIVO - OAB:203688/SP

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada as fls. 441/447, reputando intempestivo o depósito comprovado 

as fls. 446/447.Nos termos do artigo 524,§2º do CPC, encaminhem-se os 

autos à contadoria judicial, a fim de apurar o valor REMANESCENTE 

correto da execução, devendo considerar o depósito efetuado nos autos 

(fl.441) e a penhora BacenJud efetivada as fls. 437/439.Com a juntada d 

cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, e voltem os autos 

conclusos para homologação e extinção da execução.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 867914 Nr: 7882-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DAL TOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DOS SANTOS, AILTON JOÃO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391374 Nr: 27086-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA NORTE MATOGROSSENSE DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: michel petrolli alberici - 

OAB:210139-SP

 Certifico que,encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do calculo da contadoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 432944 Nr: 12576-70.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NORTE SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Mário de Souza - 

OAB:4635 MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados pelo Autor PEDRO PEREIRA DOS SANTOS para CONDENAR a 

Requerida TRANSPORTADORA NORTE SUL ao pagamento de $40.000,00 

(quarenta mil reais) a título de DANO MORAL, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (22/04/2008) e correção monetária (INPC) a 

partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ), em favor do Autor. 

CONDENO, por fim, a parte Requerida, ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios no equivalente 

a 20% do valor da condenação (artigo 85, §2º do Novo Código de 

Processo Civil). Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 

do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784764 Nr: 38583-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15089, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431/MS, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 Processo Código nº 784764

Vistos,

 Nesta Execução de Sentença as requeridas condenadas solidariamente, 

tendo comparecido nos autos Disal Administradora de Consórcio e Banco 

Itaú S/A, depositando parte do pagamento da condenação, cujo valor já foi 

levantado pelo exequente, o qual vem aos autos requerer a penhora 

eletrônica do saldo remanescente, na conta da executada Banco do 

Brasil.

Isto posto, defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 379/381, 

formalize-se o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária existente em 

nome da executada Banco do Brasil, até o limite do saldo remanescente. 

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A ordem de bloqueio solicitada via Bacenjud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado o valor de R$ 12.064,62 (Doze mil sessenta e quatro 

reais e sessenta e dois centavos), na conta da executada Banco do 

Brasil, transferidos para a Conta Única-TJ/MT, conforme número do 

Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de transferência, que 

segue anexado a esta decisão.

 Constituo como Termo de Penhora o extrato emitido pelo sistema 

Bacenjud, comprovando o bloqueio e a ordem de transferência.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do referido 

valor para estes autos.

Intimem-se as executadas do reforço da penhora.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954646 Nr: 2419-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME, MACEDO E 

SAMPAIO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Soares Da Silva 

- OAB:15461, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17727-MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação juntado nos 
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autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1129264 Nr: 22697-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BRAATZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico que,encaminho intimação das partes para trazerem aos autos a 

minuta do acordo indicado as fls.135/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 394498 Nr: 30326-22.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 463891 Nr: 32005-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKAMBAL NUCLEO DE COMUNICAÇÃO, 

EVENTOS E EDITORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 Intimação da parte Autora para, manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 464505 Nr: 32393-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO MEGA 95 LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Código: 464505

 Vistos, etc.

Intime-se a requerida para manifestação em 05(cinco) dias, acerca do 

noticiado descumprimento do acordo.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 467581 Nr: 34313-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIR MONTEIRO DA SILVA, CARLOS ROBERTO 

VENDRAME, CELSO COMIRAN, EITOR ANSELMO BUSATO, VANILDES 

QUEIROZ DA SILVA PEREIRA, ODENIR VANDONI JUNIOR, JOAQUIM 

FERREIRA CAMPOS, MARIA ASSENÇÃO DOMINGOS TAKASE, ODETE 

CARDOSO BERTI, OLÊVIO ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB:65.216/PR, Gislaine 

Crispim de Farias Cruz - OAB:16988/MT, JULIANA GARCIA RIGOLIN 

- OAB:18.067 MT, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A

 Processo Código n.467581

VISTOS EM CORREIÇÃO,

INTIME-SE a parte Executada para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da postulação formulada pela parte Exequente as fls. 575, sob 

pena de preclusão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de outubro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 916222 Nr: 40938-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MAURO EHRET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 916222.

VISTOS,

 A parte EMBARGANTE apesar de devidamente intimada conforme a fl. 29 

para promover o andamento no feito, contudo, deixou transcorrer in albis o 

prazo legal determinado.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte embargante a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte EMBARGANTE e honorários advocatícios que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949922 Nr: 60314-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFL, MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT
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 Código: 949922

Vistos, etc.

Do exame dos autos, constata-se que a requerente pugnou na peça de 

ingresso pela inversão do ônus da prova, pedido ainda não apreciado.

Não foram arguidas matérias de ordem preliminar.

Constam ainda pedidos de produção de provas, aviados por ambas as 

partes.

DECIDO.

Reconheço no caso concreto a relação de consumo, fazendo-se 

incidente, portanto, a legislação consumerista, admitindo a Requerente, 

parte hipossuficiente da relação, razão pela qual inverto o ônus da prova 

(CDC, art. 6º, VIII).

Das provas requestadas pelas partes, considero suficiente para o 

deslinde da causa a realização da perícia médica, razão pela qual DEFIRO 

a produção da prova pericial requestada pela parte requerida e 

denunciada à lide, cujas partes deverão custear a produção da prova, nos 

termos do artigo 95 do CPC.

Para tanto, NOMEIO como Perita Judicial a Dr.ª Marisa Fernanda Vieira 

Tavares, cadastrada junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, a qual, 

pode ser encontrada na Av. Bosque da Saúde nº 355, Aptº 501 – Ed. 

Salvador Dali, CEP. 78050-070, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 

3642-5241 (res.), 65 3624-9922 (consultório), ou 65 9972-0837, para 

realizar a perícia, sob a fé de seu grau, para apresentação de laudo no 

prazo de quinze (15) dias, após início dos trabalhos.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Intime-se a Perita para manifestar se aceita a nomeação, bem como 

apresentar sua proposta honorária, no prazo de 05(cinco) dias.

Após, em igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, 

havendo concordância, deposite a parte requerida integralmente o valor 

dos honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50% 

(cinquenta por cento) do depósito, no início dos trabalhos.

Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no 

prazo de 10(dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1046750 Nr: 44767-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI PARADA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES 

DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, torno sem efeito a certidão de fls. 70, ante ao seu evidente 

equívoco, e, no ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca do recurso de apelação interposto no 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1129264 Nr: 22697-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BRAATZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 245500 Nr: 13441-35.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO VEJA PLAZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA, DENIS SPERAFICO, GODOLBERTO DREHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA GASPERIN ANDRADE 

- OAB:6849-B/MS, LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - OAB:8.669/MT, 

MERLYN GRANDO MARTINS - OAB:38.408, SARA DE LOURDES 

SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 366/369, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 357611 Nr: 28083-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASSADORE E OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GLAUCIO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OBADIAS COUTINHO DOS REIS 

- OAB:7877, VANDERVAL QUEIRÓZ VIEIRA JÚNIOR - OAB:7875-B

 “Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 448538 Nr: 22006-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA, CITROËN 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA APARECIDA 

SANCHES VICENTE - OAB:6.485 OAB/MT, LUCIANA GOULART 

PENTEADO - OAB:167884/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário da condenação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 458986 Nr: 28705-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE GÓIS SANTOS, PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 459091 Nr: 28810-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIDAS - UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO 

EM SAÚDE - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825, 

JOSE LUIZ TORO DA SILVA - OAB:76996 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 282/286.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 462246 Nr: 30913-10.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YURI DE OLIVEIRA BENNEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES BENNEMANN, ESPÓLIO DE 

VANDERLEI MARQUEZI, KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REALINO DA ROCHA BASTOS - 

OAB:5713, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525 

MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, WILSON DA COSTA LOPES - OAB:9926/PR

 (...)Com efeito, para obtenção do quantum debeatur relativo a essa parte 

da condenação, há necessidade de liquidação da sentença, na 

modalidade arbitramento, observando-se o procedimento da prova 

pericial.Contudo, a perícia a ser realizada cingir-se-á à apuração das 

benfeitorias erigidas pelo executado nas áreas objeto desta demanda, eis 

que o pedido de compensação pelo usufruto das pastagens existentes na 

área, não foi requerido na inicial, tampouco deferido na sentença em 

execução. Nomeio como perito judicial o SR. GERALDO TROUY 

D’OLIVEIRA FILHO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO – CREA-CONFEA 

1204306184, o qual pode ser encontrado na Rua das Violetas, nº 403, 

C o n d o m í n i o  F l o r a i s  C u i a b á ,  e m  C u i a b á - M T ,  f o n e s : 

3622-0908/99982-9770,consignando que o expert atuará nos autos 

independentemente de compromisso, sob a fé de seu grau.Intime-se o 

perito para manifestar se aceita o encargo, bem como apresentar sua 

proposta de honorários, no prazo de 05(cinco) dias.Após, digam sobre a 

proposta honorária, também no prazo de 05 dias, havendo concordância 

deposite a parte devedora/executada o valor total, autorizando desde já o 

levantamento pelo Perito de 50%, no início dos trabalhos e o restante na 

entrega do laudo, ficando autorizado o levantamento do restante dos 

honorários periciais, após, a entrega do laudo.Com efeito, segundo 

entendimento consolidado no STJ, na fase autônoma de liquidação de 

sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a 

antecipação dos honorários periciais, in verbis:“(...)”Realizado o depósito 

integral dos honorários periciais, intime-se o perito para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente o laudo de liquidação da sentença, 

autorizando desde já o levantamento pelo expert de 50% (cinquenta por 

cento) no início dos trabalhos e o restante na entrega do laudo.Após a 

entrega do Laudo pelo perito, intimem-se as partes para se manifestem no 

prazo comum de 10 (dez) dias.Após, voltem-me os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2017. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 467168 Nr: 34079-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. V. S. L., GEICE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELE SUZAMAR 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23782/O, CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260/MT, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, MILENA VALLE RODRIGUES - OAB:8905/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 739977 Nr: 36665-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CÉSAR FRANCO - 

OAB:

 Intimação da parte interessa para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do desarquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744460 Nr: 41500-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/MT

 Intimação da parte interessada para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do desarquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 783798 Nr: 37562-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO TEIXEIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ

 Processo Código nº 783798

Vistos,

Nesta Execução de Sentença a parte executada intimada, deixou de pagar 

a condenação, vindo a parte exequente requerer nos autos a penhora 

eletrônica via Bacenjud.

Isto posto, não havendo comprovação nos autos do pagamento da 

condenação, defiro a penhora eletrônica requerida pelo exequente, 

formalize-se a busca no Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para 

penhora de valores na conta corrente existente em nome da parte 

executada, até o limite do débito exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A penhora realizada no Bacenjud, obteteve resultado positivo, sendo 

bloqueando na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 

30.776,52 (trinta mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e 

cinquenta e dois centavos), os quais foram transferidos para a Conta 

Única do TJ/MT, conforme número do Identificador de Depósito – ID, 

gerado no recibo de transferência, cujo extrato segue anexo a esta 

decisão.

Constituo como termo de penhora, o extrato do emitido pelo Bacenjud 

comprovando o bloqueio de valores.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802369 Nr: 8834-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.332,22 (um mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 666,11 (seiscentos e sessenta e seis reais e 

onze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 666,11 

(seiscentos e sessenta e seis reais e onze centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 902636 Nr: 31785-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKO OKAGAWA WATASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245

 Processo Cód.902636.

VISTOS.

Verifico que as partes entabularam acordo às fls.113/114 com o intuito de 

colocar fim ao presente feito.

 Entretanto, a r.causídica que representou a parte Ré na avença não 

possui poderes outorgados ou substabelecidos para representar a parte 

Requerida nos autos, notadamente no acordo firmado.

 Desta feita, a fim de evitar arguição de nulidade e irregularidades 

processuais, sobretudo garantir a integral validade do acordo firmado, 

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e DETERMINO a INTIMAÇÃO 

da Requerida para que regularize a representação processual na tratativa 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento dos pedidos de 

fls.113/114 e regular prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 929080 Nr: 48762-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLACILIANO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, taiana santos azevedo - OAB:, vinícius 

maurício almeida

vinícius maurício almeida - OAB:10445-MT

 Código – 929080.

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 89/91 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 87 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do NCPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 87v em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 89.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do NCPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954646 Nr: 2419-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME, MACEDO E 

SAMPAIO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Soares Da Silva 

- OAB:15461, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17727-MT

 ANTE O EXPOSTO, considerando a contradição instalada na sentença de 

fls.261/268, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 

fls.278/279 pelo que retifico o dispositivo relativo a condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral para a seguinte forma: 

[...]4)CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$20.000,00 

(vinte mil reais) a título de indenização DANO MORAL, acrescido de juros 

de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento 

(súmula 362 STJ). [...]Atente-se a Secretaria para que o dispoe o §4º do 

artigo 1.024 do CPC, face ao Recurso de Apelação de fls.269/279, 

procedendo-se com os devidos atos em caso de interposição de 

recurso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1044349 Nr: 43620-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Certifico que, encaminho intmação da parte autora para, manifestar 

concordância com o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1079115 Nr: 936-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ CAMPOS SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. R. VEICULOS, RICARDO PROENÇA DE 

OLIVEIRA, DIVAL PINTO MARTINS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, impugnar a 

contestação e reconvensão de fls. 96/118 ofertada nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 258446 Nr: 20803-88.2006.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosária Suzuk dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980, TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDÊNCIO - 

OAB:9887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 388120 Nr: 23936-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINA ANTUNES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL CAETANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 404894 Nr: 37023-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILTELECOM S/A - FILIAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734443 Nr: 30739-64.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOAQUIM SILVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora, para se manifestar quanto ao ofício de fls. 

176/177.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 755285 Nr: 7302-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA - 

OAB:3.830, MARCELO RAIZER FILHO - OAB:17647

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

e sete reais e vinte e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 774109 Nr: 27293-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES BEZERRA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775125 Nr: 28367-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS 

DOMÉSTICOS E SIMILARES DE MATO GROSSO, WILZA SODRÉ FARIAS R. 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948168 Nr: 59249-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida, para manifestar-se 

acerca da carta precatória devolvida de fls. 160/162

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948441 Nr: 59366-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN SOUZA ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 950846 Nr: 262-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA BELA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINA ISABELE RIBEIRO - 

OAB:18.000-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

concordância com o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1015162 Nr: 29759-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL MANOEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1019687 Nr: 31726-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CARD SOCIEDADE DE FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, DROGAMIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENES BERNARDES DA 

SILVA - OAB:155.898, Cláudio José de Alencar - OAB:92798/MG, 

LANA MARA BUENO F. OLIVEIRA - OAB:8.828 MT, neyir silva baquião 

- OAB:129.504-MG

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1054122 Nr: 48388-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA E FERNANDES LTDA-ME, ERITON 

AQUILES SICHIERI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073623 Nr: 56913-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

ME, FABIANO MACEDO MARTINS, GUSTAVO REIS LOBO DE 

VASCONCELOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/O, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1077983 Nr: 195-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOALINO PEREIRA DA SILVA, ELTON DE 

CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FROTA DIESEL LTDA, FERNANDO PEREIRA DA 

ROCHA, ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE BARROS RODRIGUES - OAB:13028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código nº. 1077983.

VISTOS,

 A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo 

para juntar aos autos documentos que essenciais para a propositura da 

ação.

 Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao 

caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão 

do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante do não 

cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, todos 

do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos 

pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 

2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ).

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 09 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1099838 Nr: 10502-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIODETE DOS SANTOS GROCHEVISKI, 

MARILHEUZA CAMPOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para impugnar a 

contestação, de fls. 63/65, ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1106524 Nr: 13188-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PINTO BARROS, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls274/306.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1130677 Nr: 23268-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE CARNEVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 “(...).”.Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não 

havendo preliminares para análise, dou o processo por saneado.Instadas 

as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, ambos 

pugnaram pela realização de perícia (fls. 62 e fls. 63/64).DEFIRO a 

produção da prova pericial, pleiteada, ou seja, devendo o Sr. Perito indicar 

pormenorizadamente em seu laudo os equipamentos elétricos existentes 

na residência do Autor e seu correspondente consumo energético em 

cotejo com a quantidade de energia faturada no período em que, em tese, 

o sistema de medição apresentava irregularidade.Nomeio como perito do 

Juízo, um dos profissionais pertencentes à empresa Real Brasil 

Consultoria, especialista em perícias técnicas judiciais, que pode ser 

localizada à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, 

Bosque da Saúde, nesta Capital. Telefone: (65) 3052-7636, Email: 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, para realizar a perícia técnica na 

forma supra descrita, independente de compromisso, devendo apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o início dos 

trabalhos.Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado 

(artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, bem como para, no 

mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico.Intime-se a 

empresa acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita 

o encargo, bem como, para apresentar proposta de honorários, nos 

termos do art. 465, § 2º, I, do CPC.Após, em igual prazo, digam as partes 

sobre a proposta honorária e, havendo concordância, deposite a 

Requerida integralmente o valor dos honorários, ficando desde já, 

autorizado o expert a levantar 50% (cinquenta por cento) do depósito, no 

início dos trabalhos.Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele 

digam as partes, no prazo de 10(dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá 

(MT), 10 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144496 Nr: 29399-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO FLORIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT, REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Décio Freire - OAB:2255-A

 No entanto, consta pedido de inversão do ônus da prova, bem como 

matérias preliminares suscitadas na contestação apresentada, que devem 

ser sanados antes de proferir a sentença.No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova aviado na peça de ingresso, faço algumas 

ponderações.De fato a relação entre os litigantes é de consumo, todavia 

alerto o requerente que a inversão do ônus probante não tem o condão de 

eximi-lo de demonstrar ainda que minimamente a veracidade dos fatos que 

trouxe aos autos para convencer o julgador de seu direito.A requerida 

suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de 

mérito de decadência.No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, o 

fornecedor fez parte da cadeia de consumo, estando legitimado a figurar 

no polo passivo da presente demanda, em face de sua responsabilidade 

solidária prevista nos artigos, 12, 13 e 18 do CDC.Deste modo, tanto o 

fornecedor quando o fabricante podem ser acionados judicialmente, em 

face da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do 

Consumidor.Nesse sentido, a jurisprudência:“(...).”Assim, AFASTO a 

referida preliminar.Quanto à alegada decadência do direito de ação do 

Autor, igualmente não prospera, eis que a demanda foi intentada antes do 

decurso do prazo de 90(noventa) dias. Ademais, a jurisprudência vem se 

consolidando no sentido de que o início do prazo decadencial, a respeito 

do vício do produto (CDC, art. 26), se dá após o encerramento da garantia 

contratual.Nesse sentido:“(...).” Nesse contexto, REJEITO a prejudicial de 

mérito aventada.Outrossim, instadas as partes a se manifestarem sobre a 

produção de outras provas, o Autor pugnou pela produção de prova 

pericial (fls. 123/124) e a parte requerida pela produção de prova 

documental suplementar (fls. 125).Do exame do pedido supra exposto em 

cotejo com os elementos coligidos ao processo, INDEFIRO o pedido de 

produção de prova pericial, por não se mostrar útil ao processo, em face 

do lapso temporal já decorrido. Decorrido o prazo da publicação deste 

decisum, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1271836 Nr: 28264-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO LOTOCZINSKI PUKALENSKI, DIVINA MARIA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Encaminho o presente feito, a secretaria, para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido inicial, e certificada sua 

tempestividade, de acordo com o disciplinado pelo artigo. 915 do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1273953 Nr: 28994-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO MATTOSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO MENDES 

SILVA - OAB:6593/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Encaminho o presente feito, a secretaria, para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido inicial, e certificada sua 

tempestividade, de acordo com o disciplinado pelo artigo. 915 do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006380-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE THAIS VIEIRA DE SOUZA AZEVEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EDITAL Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Yale Sabo Mendes 

Dados do Processo: Processo: 1006380-23.2017.8.11.0041 Valor causa: 

R$ 21.608,54 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) EXEQUENTE: ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP EXECUTADO: 

ELIANE THAIS VIEIRA DE SOUZA AZEVEDO FINALIDADE: CITAÇÃO DO 

(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 20 dias, contados do 

término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial. Resumo da Inicial: A parte Autora busca o judiciário por meio desta 

ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente para 

receber a quantia de R$ 21.608,54 (vinte e um mil,) seiscentos e oito reais 

e cinquenta e quatro centavos, vez que é credora conforme instrumento 

particular de confissão de dívida assinado em dívida em 05/07/2016. 

Despacho/Decisão: Vistos, Nesta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, o pedido vem instruído o Título Executivo (Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida), e os demais documentos necessários a 

sua propositura, incluindo a guia de recolhimento de custas e taxa 

judiciária. Dessa forma, cite-se o (s) executado (s) para, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 

829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do 

mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por 

cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes - Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital 

de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a 

presente ação. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2017. MARIA FERNANDA DALTRO CASEIRO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025595-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILTON LUCIANO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038074-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038074-10.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Considerando a presença 

do Governo do Estado de Mato Grosso e Secretaria de Estado de 

Educação, nos termos do artigo 44 do CPC c/c Resolução nº04/2014: CPC 

Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a 

competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em 

legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no 

que couber, pelas constituições dos Estados. Resolução nº04/2014 

Compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública: Processar e julgar 

os os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública. DETERMINO a redistribuição dos autos ao Juízo 

Competente (Vara Especializada da Fazenda Pública), que por sinal foi o 

endereçamento corretamente informado pela parte Autora. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022749-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GABRIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022749-92.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL (Id.10542560), em que a Autora comprova fazer jus ao benefício 

da assistência judiciária gratuita, bem como a permanência do protesto 

impugnado. Cuida-se de ação intitulada “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE 

DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM BANCO DE 

DADOS COM PEDIDO DE LIMINAR”, manejada por LUZIA GABRIEL DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na 

qual a parte Requerente pugna em sede de tutela de urgência a baixa de 

protesto reputado indevido em desfavor da Autora. Sustenta a Requerente 

que contratou com o Requerido contrato de alienação fiduciária para a 

aquisição de um automóvel e em razão de crise financeira não adimpliu 

regularmente o contrato, originando a propositura de ação de busca e 

apreensão do veículo. Assevera que, nos autos da ação movida pelo 

banco Réu, a Autora purgou a mora adimplindo totalmente o débito, 
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consignando que o resultado da ação foi pelo reconhecimento do 

adimplemento contratual e determinação das devidas baixas. Todavia, o 

banco Réu não promoveu o cancelamento do protesto registrado em 

desfavor da Autora, de modo que a Requerente propôs a presente ação, 

com o objetivo de em sede de tutela de urgência ver seus dados liberados 

da restrição e no mérito a reparação dos danos suportados com a 

manutenção indevida da negativação. É o necessário. DECIDO Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil. In casu, tenho que os 

documentos imbricados à exordial, dão conta nesse momento processual 

de cognição sumária, da probabilidade do direito, uma vez que a 

verossimilhança fática está representada pela certidão positiva de 

protesto e extrato do SCPC anexados ao Id.10542585, dando conta de que 

o contrato nº4354157891, adimplido através da sentença proferida nos 

autos nº53221-64.2015 – Cód.1065057 (Id.9117551), permanece com 

restrição ativa em desfavor da Autora. Quanto ao periculum in mora/perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se mostra presente é 

certo que enquanto existir controvérsia judicial sobre a legalidade da 

manutenção da negativação dos dados da Autora dos anais de proteção 

ao crédito, especialmente em caso de protesto, que poderá acarretar 

prejuízos a Requerente por impossibilitar-lhe atividades negociais a 

crédito. Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente 

inexistente a possibilidade de irreversibilidade (art. 300, §3º, CPC), uma 

vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá 

ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora. ANTE O 

EXPOSTO, presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

perquirida pela parte Requerente, e DETERMINO que o Réu BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXCLUA no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas)os dados da Autora dos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES) no que concerne ao débito 

ora discutido nesta ação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento. E, em decorrência de 

PROTESTO CONSUMADO, DETERMINO tão somente SEJA AVERBADO 

JUNTO AOS REGISTROS DOS PROTESTOS nº36815 datado de 

27/08/2015, PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS DA 

EXISTÊNCIA DA MEDIDA JUDICIAL OBJETO DESTA AÇÃO, e, no caso de 

impossibilidade técnica de averbação, não deverão ser fornecidas 

informações a respeito dos protestos supracitados, até posterior 

determinação judicial. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao 4º Serviço Notarial e Registral 

de Cuiabá-MT, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, 

sob pena de responsabilidade. Após, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida, inclusive, para comparecer à audiência de conciliação prevista 

no artigo 334 do CPC, a ser realizada no dia 26 de MARÇO de 2018, às 

11H30, no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José 

Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo 

Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, 

consignando no mandado as advertências legais, inclusive a existência de 

emenda a inicial. Fica a parte Requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito PJE n. 1001828-15.2017.8.11.0041 VISTOS, INTIME-SE a parte 

Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a certidão de 

protesto a fim de que este juízo possa identificar quais títulos foram objeto 

de protesto, uma vez que todos os cheques emitidos para pagamento já 

tiveram a data de vencimento implementada. Decorrido o prazo, voltem os 

autos conclusos para análise de pedido de urgência, se for o caso. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito PJE n. 

1015466-52.2016.811.0041 VISTOS, Os elementos de prova acostados 

aos autos não permite concluir de forma segura a probabilidade do direito 

da parte Autora, haja vista a divergência de informações que a princípio 

sugerem que o contrato de seguro não foi perfectibilizado. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Autora para esclarecer e comprovar nos autos o fato 

de constar na proposta de seguro a forma de pagamento “a vista”, a data 

em que foi quitado o boleto da 1ª parcela, assim como o motivo da recusa 

pela seguradora “conforme e mail do cliente houve desistência da 

emissão”. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para análise de 

pedido de urgência, se for o caso. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito PJE N. 1000267-53.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Para análise do 

pedido de aditamento da petição inicial, necessário que esteja certificado 

nos autos se a parte Requerida ainda não foi citada, tendo em vista que já 

houve expedição do competente mandado (id 4676572). Em caso 

negativo, deverá o Sr. Gestor solicitar a respectiva devolução 

independente de cumprimento. Após, voltem os autos conclusos para 

análise de pedido de urgência, se for o caso. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito conlc Código n. 1150618 VISTOS, Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ANULAÇÃO DE 

TÍTULO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA 

PROVISÓRIA, relatando a autora ter firmado contrato de prestação de 

serviços junto à Ré, para que, dentre outras atribuições, a mesma proceda 

com o frete (transferência) de mercadorias comercializadas pela autora. 

Adita que, em determinada ocasião, devido ao atraso por culpa exclusiva 

da Requerida em realizar a entrega de produtos vendidos dentro do prazo 

estipulado, o mesmo veio a ser justificadamente recusado pelo cliente, 

acarretando considerável prejuízo financeiro à Requerente. Assevera que 

apesar da falha na prestação de serviços, a Ré passou a realizar a 

cobrança pelo indigitado serviço, emitindo duplicatas que totalizam o 

montante de R$ 29.301,34 (vinte e nove mil trezentos e um reais e trinta e 

quatro centavos). Desta feita, visa a Requerente, em sede de tutela de 

urgência, seja determinado que a Requerida se abstenha de enviar as 

duplicatas discutidas para protesto, assim como de incluir seus dados nos 

anais de proteção ao crédito no tocante ao débito em questão, ante o 

desacordo comercial existente entre as partes. Para comprovar suas 

alegações, a Requerente colacionou os documentos de fls. 14/71. 

DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil. No caso 

dos autos, tenho que os documentos imbricados na exordial, dão conta, 

nesse juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito, porquanto a 

verossimilhança fática está representada pelo contrato de prestação de 

serviço entabulado entre as partes (fls. 38/43), pelas notas fiscais dos 

produtos (fls. 49/53), pelos e-mails trocados entre as partes (fls. 54/71), 

bem ainda pela declaração emitida pelo cliente em questão, evidenciando 

que a recusa do produto foi decorrente do atraso na entrega (fl. 61). 

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se 

mostra presente, pois é certo que enquanto existir controvérsia judicial 

sobre a legalidade da emissão dos respectivos títulos deve ser afastado a 

possibilidade de negativação dos dados do autor dos anais de proteção 

ao crédito, especialmente em caso de protesto, do contrário, poderá 

acarretar prejuízos a Requerente por impossibilitar-lhe atividades 

negociais a crédito. Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é 

totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade (art. 300, §3º, 

CPC), uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a 

qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa 

ensejadora. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos legais, nos termos 

do artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, perquirida pela parte Requerente, para 

DETERMINAR que a parte Requerida TRANSCARAMORI LOGISTICA 

ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA, SE ABSTENHA de incluir os 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, 

REFIN e CONGÊNERES), bem ainda de encaminhar as duplicatas n. 

434701C, 438901C, 454501C e 446301C, relativas ao débito impugnado a 

protesto , sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), 

além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

inclusive, para comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 

334 do CPC, a ser realizada no dia 08 de NOVEMBRO de 2016, às 14H40, 

consignando no mandado as advertências legais. Fica a parte Requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038126-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GALDINO MOREIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038126-06.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por BANCO YAMAHA MOTOR DO 

BRASIL S/A em desfavor de AILTON GALDINO MOREIRA, com fundamento 

no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação Fiduciária). Diante do teor da 

exordial e fundamento jurídico que a embasa, verifico que restou 

evidenciado a essência bancária do procedimento. Sobre o assunto, com 

a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o Provimento n. 

04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 

1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, respectivamente, 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os efeitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” Por derradeiro, o 

artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, 

§1º, do Provimento nº 004/2008/CM, bem assim a hipótese do art. 64, §1º, 

do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para 

processar e julgar o presente feito, e por consequência DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. 

Proceda-se as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo 

Cível competente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038118-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038118-29.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por BMW FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de RODRIGO RIBEIRO 

DIAS, com fundamento no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação 

Fiduciária). Diante do teor da exordial e fundamento jurídico que a embasa, 

verifico que restou evidenciado a essência bancária do procedimento. 

Sobre o assunto, com a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o 

Provimento n. 04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento; inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Por derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, 

considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038106-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PRADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038106-15.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Considerando a presença 

do Município de Cuiabá e Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do 

artigo 44 do CPC c/c Resolução nº04/2014: CPC Art. 44. Obedecidos os 

limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é 

determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação 

especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, 

pelas constituições dos Estados. Resolução nº04/2014 Compete às Varas 

Especializadas da Fazenda Pública: Processar e julgar os os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. 

DETERMINO a redistribuição dos autos ao Juízo Competente (Vara 

Especializada da Fazenda Pública), que por sinal foi o endereçamento 

corretamente informado pela parte Autora. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1038132-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038132-13.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Considerando a presença 

do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 44 do CPC c/c Resolução 

nº04/2014: CPC Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela 

Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas 

neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização 

judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. 

Resolução nº04/2014 Compete às Varas Especializadas da Fazenda 

Pública: Processar e julgar os os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública. DETERMINO a redistribuição dos autos ao 

Juízo Competente (Vara Especializada da Fazenda Pública), que por sinal 

foi o endereçamento corretamente informado pela parte Autora. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033800-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER LUIZ DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHINAIDER BONFIM GOMIDE OAB - MT18350/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1033800-03.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO as EMENDA DA 

INICIAL (Id.10825560), em que o Autor juntou a Declaração de Imposto de 
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Renda com a finalidade de corroborar a alegada condição de 

hipossuficiência. Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a 

prestação da assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de 

insuficiência de recursos, o que não ocorreu neste feito, levando a 

conclusão de que a parte não atravessa situação apta a legitimar o 

benefício. Isto porque, além da análise dos fatos e conjunturas 

econômicas suportadas pelo Autor e comprovadas pela DIR juntada aos 

autos, a renda mensal percebida pela parte Autora não condizem com a 

condição de hipossuficiência alegada, para fim de concessão integral do 

benefício da gratuidade pleiteado. Importa grafar tal modalidade de pedido 

constitui proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que 

vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério subjetivo 

e peculiar para a aferição do direito perseguido, como exigência de uma 

justiça administrável, que possa se autosustentar materialmente, atingir os 

seus elevados objetivos e a todos, indistintamente, principalmente àqueles 

que efetivamente não possam despender nenhuma quantia para fazer 

nascer e movimentar um processo com tudo o que isso implica. Ante o 

exposto, com fundamento no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO 

por ora o pedido de gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte 

Requerente para comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o 

art. 290 do CPC, observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – 

CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, 

sob pena cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032611-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

CELIA REGINA CAMPELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1032611-87.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL aviada por M.A. 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP (1ª Autora) e CÉLIA REGINA 

CAMPELO (2ª Autora) em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, em que objetivam 

as Requerentes, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seus 

dados dos Órgãos de Restrição ao Crédito, sob a alegação de que a 

instituição financeira Requerida debitou encargos de manutenção de conta 

corrente inativa registrada em seu nome por mais de 17 (meses) 

consecutivos, o que acabou ensejando a negativação indevida de seus 

dados. Discorre a parte Autora que em maio/2016 encerrou a conta 

bancária nº01060-8 da agência nº7778 aberta junto ao banco Réu, 

inclusive com o depósito no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para 

cobertura integral do saldo devedor relativo aos produtos contratados até 

aquele momento, que representava o valor de R$9.793,47 (nove mil, 

setecentos e noventa e três reais com quarenta e sete centavos). 

Entretanto, o Requerido não realizou o encerramento da conta e 

permaneceu debitando encargos de manutenção no período de maio/2016 

a agosto/2017, ocasião em que o Réu entrou em contato com a 2ª Autora 

(administradora da empresa correntista – 1ª Requerente) informando da 

existência do saldo devedor e do risco de negativação dos dados das 

Requerentes caso não houvesse o adimplemento do valor. Contudo, em 

razão da falta de movimentação bancaria e discordância com o valor 

cobrado pelo Réu, as Autoras não efetuaram o pagamento do débito 

considerado inexistente e tiveram seu dados lançados pelo Requerido nos 

anais de proteção ao crédito em 28/08/2017 pela dívida no valor de 

R$6.276,00 (seis mil e duzentos e setenta e seis reais). Razão porque as 

Requerentes propuseram a presente ação visando a declaração da 

inexistência do débito, reparação dos danos suportados pela conduta 

abusiva do Requerido, e em sede de tutela de urgência que o Réu seja 

compelido a excluir os dados das Autoras dos cadastros de proteção ao 

crédito. É o relatório. DECIDO Para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Novo Código de 

Processo Civil. In casu, tratando-se de lide que tem por base a negativa de 

movimentação financeira por mais de um ano, se mostra descabido exigir 

da parte Autora PROVA sobre este aspecto, de modo que a incumbência 

de comprovar a origem do DÉBITO e consequentemente seu 

inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, 

ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado, 

especialmente, porque a verossimilhança fática, também está 

demonstrada pelos extratos bancários colacionados no Id.10375628 e 

Id.10375638, corroborando com as argumentações despendidas pelas 

Requerentes, no sentido de que apesar inexistir movimentação bancaria, o 

Requerido permaneceu debitando da conta bancaria da 1ª Requerente 

encargos mensais de serviços encerrados desde maio/2016. Aliado a 

isso, os documentos do Id.10375657 confirmam a negativação dos dados 

das Autoras em razão dos débitos considerados indevidos, reforçando o 

requisito legal exigido para o deferimento da medida, notadamente pela 

máxima do princípio da boa-fé objetiva que se aplica às alegações da 

parte Requerente, conforme preceitua inclusive a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. 

1. Incidência dos encargos de manutenção de conta-corrente inativa por 

cerca de três anos, ensejando a inscrição do nome do correntista nos 

cadastros de devedores inadimplentes. 2. Pretensão de declaração da 

inexigibilidade do débito e de retirada da negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito. 3. Mesmo ausente a prova formal do pedido de 

encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança 

de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância 

do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva. 4. RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 

03/02/2015) Quanto ao perigo da demora, não se pode olvidar que em 

casos desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito 

pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos 

irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que 

poderá causar na honra da pessoa, principalmente quando uma faz partes 

é pessoa jurídica com atividade comercial que depende de aprovação de 

crédito na grande maioria das transações. Assevero que o risco da 

manutenção indevida de restrição dos dados da pessoa (física ou jurídica) 

é rechaçado pela jurisprudência dominante ao ponto de o dano ser 

reputado in re ipsa, vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso 

Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 

12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, foi firmado o 

entendimento de que "as instituições bancárias respondem objetivamente 

pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - 

como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de 

empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, 

porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, 

caracterizando-se como fortuito interno". 2. Está pacificado nesta eg. 

Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, 

configura dano in re ipsa. 3. É entendimento desta eg. Corte de Justiça de 

que o valor estabelecido a título de indenização por danos morais, pelas 

instâncias ordinárias, pode ser revisto nas hipóteses em que a 

condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 

padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que 

foi fixada em R$ 30.000,00 por ter sido incluído o nome da agravada no 

cadastro de proteção ao crédito pela instituição bancária, com a qual a 

recorrida nem sequer mantinha relacionamento, em virtude da fraude 

praticada por terceiro. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no 

AREsp 987.274/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL 

INDENIZÁVEL – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – DANO MORAL 

CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO 

–SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao 

crédito, o dano extrapatrimonial se caracteriza “in re ipsa”, ou seja, no 

exato momento em que ocorre a indevida negativação do nome da vítima; o 

lapso temporal transcorrido entre a negativação e sua exclusão somente é 

relevante para fins de arbitramento do valor indenizatório. 2. O valor 

indenizatório deve ser fixado de acordo com a extensão e gravidade do 

dano a ser indenizado, não podendo, porém, dar causa ao enriquecimento 

indevido da vítima. 3. Sendo de baixa complexidade a demanda, tendo ela 

tramitado na mesma Comarca onde o profissional da advocacia possui 

escritório profissional, e não havendo indícios de que a lide tenha exigido 

muito tempo de trabalho do advogado, devem os honorários advocatícios 

ser fixados no mínimo legal. (Ap 32936/2017, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, 

Publicado no DJE 04/12/2017) Além do mais, importa evidenciar que ao 

caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do 

§3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do 

CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pelas Autoras M.A. 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP e CÉLIA REGINA CAMPELO para o 

fim de DETERMINAR que a parte Requerida ITAÚ UNIBANCO S/A,, EXCLUA 

no prazo de 48h (quarenta e oito horas) os dados do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que 

concerne ao débito ora discutido, sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária que fixo no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão. 

DEFIRO, por fim, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII do CDC. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, inclusive, para 

comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a 

ser realizada no dia 26 de MARÇO de 2018, às 12H30, no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. Fica a parte Requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Desde já autorizado a cumprimento do competente 

mandado judicial, pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente 

como mandado. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038174-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O (ADVOGADO)

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELINO MARQUES DA SILVA OAB - 654.314.991-49 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038174-62.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, A presente demanda 

relaciona-se a direito de família e sucessões (reconhecimento de união 

estável e dissolução por morte), cuja natureza é afeta às varas cíveis 

especializadas, nos termos dispostos na Resolução nº004/2014 - CGJ, 

que atribui competência especializada da vara de família nos seguintes 

termos: “Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e 

conhecer das causas relativas a menores nos casos previstos no 

Parágrafo único do art.148 da Lei nº8.069, de 13/07/90, em se tratando de 

criança e adolescente que não se enquadrem nas hipóteses do art.98 do 

mesmo diploma legal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Esp. De Família e Sucessões”. Assim, 

considerando que a lide posta em Juízo versa sobre direito familiar, 

impõe-se a declaração de incompetência deste Juízo e consequente 

redistribuição desta ação. Redistribua-se o feito ao juízo cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037130-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALAZAR GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudiano (RÉU)

Aline (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037130-08.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, A presente demanda 

relaciona-se a direito possessório (reintegração de posse), cuja natureza 

é especialmente agrária. Destarte, dispõe o artigo 1º, da Resolução 

nº006/2014-TP, que: Art. 1º. Atribuir à Vara Especializada de Direito 

Agrário as seguintes competências: Processar e julgar ações que 

envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados. Assim, considerando que a lide posta em Juízo 

versa sobre conflito possessório sobre imóvel urbano nesta Comarca, 

oriundo de suposta invasão de terceiros na propriedade do Autor, 

impõe-se a declaração de incompetência deste Juízo e consequente 

redistribuição desta ação. Redistribua-se o feito ao juízo cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038287-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CRISTINE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA OAB - TO2669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSELE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038287-16.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, A presente demanda 

relaciona-se a direito real sobre bem imóvel, cuja competência absoluta da 

jurisdição da situação da coisa. Destarte, dispõe o artigo 47 do CPC, que: 

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é 

competente o foro de situação da coisa. Assim, considerando que a lide 

posta em Juízo versa sobre imóvel localizado no município de Várzea 

Grande, matriculado sob o nº85089, do Livro 2, do Cartório de Primeiro 

Serviço Notarial e de Registros, comarca que inclusive recebeu o 

endereçamento da exordial, impõe-se a declaração de incompetência 

deste Juízo. Desta feita DECLINO A COMPETÊNCIA para o juízo da 

Comarca de Várzea Grande/MT. Determino a redistribuição do feito. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1038331-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PINHEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

KERLY MELICIA COSTA NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038331-35.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de tutela de urgência de despejo, fundamentando 

a causa de pedir no artigo 300 do CPC. Entretanto, a ação de despejo 

possui rito especial regido pela Lei nº8.245/1991, cujo pedido liminar deve 

ser fundamentado nas hipóteses elencadas no artigo 59 do citado Diploma 
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Legal. Não obstante a isso, nos pedidos o Autor fundamenta a liminar de 

despejo no inciso IX, do §1º do artigo 59 (despejo por falta de pagamento). 

Todavia, nesta hipótese, é necessário que o contrato de locação não 

esteja amparado pelas garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei 

nº8.245/1991, o que não se visualiza no presente caso, já eu o contrato 

está garantido por fiança (Paula Karyne Nunes Silva). Desta feita, 

considerando as ponderações exaradas pelo próprio Autor, INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo (artigo 321 

do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de: a) Adeque a causa de pedir da 

ação ao rito especial da Lei nº8.245/1991, notadamente o pedido liminar, já 

que o instituto da antecipação de tutela previsto no artigo 300 do CPC, 

impõe o afastamento da ação de despejo regida pela legislação específica. 

b) Esclarecer ou fundamentar adequadamente o pedido liminar de despejo, 

frente a garantia locatícia contratada na avença do Id.11221910 (fiança), 

sob pena de indeferimento do pedido liminar. Considerando ainda que, a 

atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação 

conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência dos Requerentes, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038457-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038457-85.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA em desfavor de ANDRE MENDES SILVA, com 

fundamento no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação Fiduciária). Diante 

do teor da exordial e fundamento jurídico que a embasa, verifico que 

restou evidenciado a essência bancária do procedimento. Sobre o 

assunto, com a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o 

Provimento n. 04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento; inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Por derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, 

considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000181-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000181-48.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por OMNI A/A – CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de JOAO BENEDITO DE 

ARRUDA, com fundamento no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação 

Fiduciária). Diante do teor da exordial e fundamento jurídico que a embasa, 

verifico que restou evidenciado a essência bancária do procedimento. 

Sobre o assunto, com a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o 

Provimento n. 04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento; inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Por derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, 

considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037423-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ISABELA LUSTOSA GIORDANI (EXEQUENTE)

GABRIELA LUSTOSA GIORDANI (EXEQUENTE)

F. L. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FABIO GIORDANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037423-75.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, A presente demanda 

relaciona-se a direito da infância e juventude (execução de alimentos), 

cuja natureza é especialmente familiar. Destarte, dispõe a Resolução 

nº004/2014 - CGJ, que atribui competência especializada da vara de 

família nos seguintes termos: “Processar e julgar os feitos referentes à 

família e sucessões e conhecer das causas relativas a menores nos 

casos previstos no Parágrafo único do art.148 da Lei nº8.069, de 

13/07/90, em se tratando de criança e adolescente que não se enquadrem 

nas hipóteses do art.98 do mesmo diploma legal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Esp. De Família e 

Sucessões”. Assim, considerando que a lide posta em Juízo versa sobre 

execução de alimentos fixados à filho menor de idade, impõe-se a 

declaração de incompetência deste Juízo e consequente redistribuição 

desta ação. Redistribua-se o feito ao juízo cível competente. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037641-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT21133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS MOREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

C. F. M. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037641-06.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, A presente demanda 

relaciona-se a direito da infância e juventude (execução de alimentos), 

cuja natureza é especialmente familiar. Destarte, dispõe a Resolução 

nº004/2014 - CGJ, que atribui competência especializada da vara de 

família nos seguintes termos: “Processar e julgar os feitos referentes à 

família e sucessões e conhecer das causas relativas a menores nos 

casos previstos no Parágrafo único do art.148 da Lei nº8.069, de 

13/07/90, em se tratando de criança e adolescente que não se enquadrem 

nas hipóteses do art.98 do mesmo diploma legal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Esp. De Família e 

Sucessões”. Assim, considerando que a lide posta em Juízo versa sobre 

execução de alimentos fixados à filho menor de idade, impõe-se a 

declaração de incompetência deste Juízo e consequente redistribuição 

desta ação. Redistribua-se o feito ao juízo cível competente. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032422-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1032422-12.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em desfavor de BONAMI ASSESSORIA CONTABIL 

LTDA - ME, com fundamento no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação 

Fiduciária). Diante do teor da exordial e fundamento jurídico que a embasa, 

verifico que restou evidenciado a essência bancária do procedimento. 

Sobre o assunto, com a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o 

Provimento n. 04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento; inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Por derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, 

considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025089-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES MAIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025089-09.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo EUDES MAIA DA 

SILVA em face de BRADESCO SAÚDE S/A objetivando em sede de tutela 

de urgência “[...] seja compelida a reativar o plano de saúde do Autor, 

assim como, libere a realização da cirurgia, juntamente com os 

equipamentos necessários para tal, sob pena de multa a ser arbitrada que 

se sugere em R$1.000,00 por dia descumprido.” (sic 9441078 pág.21). 

Oportunizado ao Autor emendar a inicial por duas veze a fim de 

comprovar o adimplemento do plano de saúde (Id.9466794 e Id.10080826) 

o Requerente não atendeu adequadamente as determinações. Destaco 

que, devido a extensão da emenda determinada no Id.9466794 foi 

imputada a obrigação de substituição da exordial, o que não foi atendido 

devidamente pelo Autor, sendo certo que quanto a nova oportunidade 

determinada no Id.10080826, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme 

certificado no Id.11347846. É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige-se a presença dos requisitos 

enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza 

antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, nesta prematura 

fase processual, não vislumbro probabilidade do direito perseguido pelo 

Requerente em caráter de urgência, tendo em vista que inexiste nos autos 

elementos de provas que corroboram para a regularidade no pagamento 

do plano de saúde necessário a justificar a obrigação de restabelecimento 

dos serviços. Ressalto que por oportunidade da emenda do Id.10080826 

foi reforçado ao Autor que as provas carreadas demonstram que o 

pagamento do plano de saúde era realizado através de desconto em folha 

de pagamento, todavia, atualmente o Requerente encontra-se afastado, 

percebendo benefício assistencial do Instituto de Seguridade Social 

(auxilio doença), o que denota a obrigação de pagar o plano de saúde de 

forma direta, e não através de desconto em folha. Assim, foi oportunizado 

ao Requerente comprovar, pela segunda vez, nos autos o adimplemento 
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regular do plano de saúde. Entretanto, o Autor não se manifestou quanto a 

oportunidade de emenda, maculando um dos requisitos necessários à 

concessão da medida (probabilidade do direito). Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Razão disso, evidenciado a ausência da 

probabilidade do direito, reputo dispensável a análise dos demais (perigo 

de dano e irreversibilidade da medida). Assim, por entender que não está 

demonstrada de plano a verossimilhança das alegações, mostra-se 

necessária a dilação probatória, aguardando-se a instrução do feito para 

uma melhor averiguação das afirmações declinadas pelo Autor, a fim de 

apurar com segurança a responsabilidade do Requerido nos atos ilícitos 

reclamados na exordial, respeitando-se, dessa maneira, o contraditório. 

ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os pressupostos previstos 

no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA 

formulado na inicial. CITE-SE e INTIMEM-SE as partes, para comparecerem 

à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada 

no dia 02 de ABRIL de 2018, às 09H00, no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036691-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ELY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIWMAR SERPA OAB - 983.480.351-68 (PROCURADOR)

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Equipar Centro Automotivo (Marcio Roberto P da Silva) (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1036691-94.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora juntou aos autos recibos de pagamento (Id.10992926) em relação 

ao serviço orçado do Id.10992900, que em sua parte representa cópia dos 

originais já colacionados, cujos quais sequer possuem data de emissão, 

sendo necessário que o Autor esclareça com precisão qual o valor pago 

ao Réu, bem como as datas dos respectivos pagamentos. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de comprovar 

nos autos o valor exato pago ao Réu pelo serviço contratado, indicando 

as datas dos pagamentos, ou esclarecendo adequadamente a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento do pedido de tutela 

de urgência. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência dos Requerentes, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000191-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1000191-92.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA c/c PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CELSO PINHO 

E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de CLASO S/A objetivando a 

concessão de tutela de urgência para a baixa de anotação de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito. Discorre a parte Autora que na 

qualidade de consumidor da empresa de telefonia Ré contratou em 

13/08/2015, através do Call Center, um plano empresarial denominado de 

“consumo compartilhado” por um valor ajustado de R$475,00 

(quatrocentos e setenta e cinco reais) mensais. Todavia, segundo o 

Autor, a Requerida não teria cumprido com a prestação adequada do 

serviço oferecido, motivando o Requerente a contratar, através de 

portabilidade, os serviços da empresa TIM Celular, solicitando 

consequentemente o cancelamento do plano adquirido com a Ré, em 

03/08/2016. Entretanto, mesmo após o cancelamento dos serviços 

contratados, a Requerida continuou enviando ao Autor faturas para 

pagamento em valores exorbitantes, chegando ao ponto de negativar o 

nome os dados do Requerente em razão de um débito reputado inexistente 

no valor de R$9.424,28 (nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais com 

vinte e oito centavos), consistente em R$7.350,00 (sete mil, trezentos e 

cinquenta reais) a título de multa por quebra de contrato, R$1.987,53 (um 

mil novecentos e oitenta e sete reais com cinquenta e três centavos) a 

título de parcelamento de aparelhos, R$48,04 (quarenta e oito reais com 

quatro centavos) a título de juros e multa pelos períodos de 05/10/2016 a 

05/10/2016, dentre outros penduricalhos. Diante disso, afirma o Autor 

tentou administrativamente resolver a cobrança indevida sofrida, bem 

como a negativação de seus dados, sem êxito, razão porque propôs a 

presente ação objetivando em sede de tutela de urgência compelir a 

Requerida a excluir seus dados dos cadastros de proteção ao crédito até 

o deslinde do feito. É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Novo Código de Processo Civil. In casu, tenho que os documentos 

imbricados à exordial, dão conta nesse momento processual de cognição 

sumária, da probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática 

está representada pelos apontamentos negativos dos dados do Autor no 

Id.11285419, e termo de contratação com portabilidade das linhas 

fornecidas pela Requeridas à empresa Tim Celulares datado do mês de 

agosto/2016 e anexado ao Id.11285298. Além disso, os comprovantes de 

pagamentos dos Id. 11285129 e Id.11285126, aliados a presunção de 

boa-fé e direito a inversão do ônus da prova que detêm a parte Autora, 

ratificam a declaração de adimplemento do contrato firmado com a 

empresa Ré ao tempo da portabilidade realizada pelo Autor, ressaltando a 

tese de que o valor R$9.393,51 (nove mil, trezentos e noventa e três reais 

com cinquenta e um centavos) registrados em 22/12/2017 pela empresa 

Requerida, de fato possui nuances de inexigibilidade. No tocante ao perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, é certo que enquanto 

existir controvérsia judicial sobre a legalidade da cobrança sub judice a 

negativação dos dados do Autor deve ser afastado, do contrário, poderá 

acarretar prejuízos ao Requerente por impossibilitar-lhe atividades 

negociais a crédito, notadamente pelo fato de ser pessoa jurídica. 

Ressalto ainda que, a caução evidenciará a total reversibilidade da medida 

(art. 300, §3º, CPC), uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 300 do 

CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Autora e 

DETERMINO que a Requerida CLARO S/A, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas) EXCLUA os dados da Autora CELSO PINHO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS inscrita sob o CNPJ nº 21.050.420/0001-52 dos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que 

concerne aos seguintes títulos de crédito, sob pena de MULTA diária para 

o caso de descumprimento da presente decisão no valor de R$500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, inclusive, para 

comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a 

ser realizada no dia 02 de ABRIL de 2018, às 09H30, no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038398-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038398-97.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO PELA TRAVESSIA 

DE RODOVIAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por EBTE 

– EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. em face de 

CONCESSIONÁRIA RODA DO OESTE S.A. – ROTA DO OESTE objetivando 

em sede de tutela de urgência que a Requerida se abstenha de tarifar a 

transmissão de energia elétrica concedida pela Autora utilizando faixa de 

domínio público administrado pela Ré. Aduz a Autora que logrou-se 

vencedora em processo licitatório, firmando com a União, através da 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o Contrato de Concessão 

de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº011/2008. 

Assevera que, para a instalação da rede de energia elétrica, será 

necessário cruzar linhas sobre diversos imóveis públicos, instalando-se 

torres sobre alguns destes bens, afirmando que a utilização desses bens 

públicos deve ocorrer de forma não onerosa. Ocorre que a Requerida é 

administradora de algumas rodovias federais por força do Contrato de 

Concessão do Edital nº003/2013, parte VII, e vem exigindo que a Autora 

celebre o Contrato de Permissão Especial de Uso da Faixa de Domínio 

Precário da Rodovia Federal BR-163/MT, transversamente, nos km 

742+050m, 790+950m e 813+600m, devendo pagar para tanto o valor de 

R$165.610,64 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e 

sessenta e quatro centavos) por ano; pretendendo ainda efetuar a 

cobrança do valor de R$536.854,62 (quinhentos e trinta e seis mil, 

oitocentos e cinquenta e quatro reais com sessenta e dois centavos) 

referente ao período de 31/03/2014 a 30/05/2017. Assim, reputando 

indevida a cobrança perpetrada pela Requerida, compareceu a Autora em 

juízo com a finalidade de que seja determinado que a Ré se abstenha de 

efetuar qualquer cobrança de contraprestação pela travessia da linha da 

Autora em sua faixa de domínio. É o necessário. DECIDO. In casu, verifico 

que o objeto da ação é a concessão de serviços públicos, notadamente 

Sistema Rodoviário Federal e Fornecimento de Energia Elétrica, 

concedidos, respectivamente, à Requerida através do Contrato de 

Concessão relativo ao Edital nº003/2013 Parte VII (Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT e Concessionária Rota do Oeste S.A.) e à 

Autora através do Contrato de Concessão nº011/2008-ANEEL (Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e EBTE – Empresa Brasileira de 

Transmissão de Energia S.A). Além disso, identifico que a concessão dos 

serviços públicos sub judice possui conflito sobre Rodovia Federal 

(BR-163), estando ambos os contratos fixando a competência para dirimir 

as questões relativas às concessões fixada no âmbito da Justiça Federal 

(Id.11226871 pág.20 e Id.11226878 pág.61), independente do foro de 

eleito pelas partes no Contrato de Permissão de Uso em litígio. Portanto, a 

despeito de a competência da Justiça Federal ser intuitu personae, fixada 

expressamente no artigo 109, inciso I da Constituição Federal, à luz do 

objeto da demanda, entendo que para o julgamento do mérito emergirá a 

interpretação de contrato de concessão serviço público firmado com 

entes Federais (ANTT e ANEEL) e as concessionarias litigantes, o que 

afasta a competência da Justiça Estadual para o processamento e 

julgamento do feito. Não obstante a isso, é inegável que os efeitos do 

resultado desta demanda serão suportados também pelos órgãos federais 

cedentes, de modo que impõe-se o declínio da competência para a Justiça 

Federal. Colaciono sob amparo da analogia, o comentário da jurista Luana 

Pedrosa de Figueiredo Cruz acerca dos efeitos do provimento jurisdicional 

serem suportados por autoridades federais, imperando-se assim a 

competência da Justiça Federal para o deslinde do feito: “Assim, será 

considerada federal a autoridade coatora, se as consequências de ordem 

patrimonial do ato houverem de ser suportadas pela União ou qualquer que 

seja a entidade por ela controlada, não havendo, portanto, limitação às 

entidades autárquicas federais, para estes fins.” (Cruz, Luana Pedrosa de 

Figueiredo Cruz; Cerqueira, Luis Otávio Sequeira de; Junior, Luiz Manoel 

Gomes; Favreto Rogerio; Junior, Sidney Palharini, Comentários à Nova Lei 

do Mandado de Segurança, Editora Revista dos Tribunais: 2009, São 

Paulo, pág. 39). (grifei) Destarte, em caso de procedência ou 

improcedência do pedido em litígio, há efetiva possibilidade de 

readequação do equilíbrio contratual para a manutenção da prestação do 

serviço público concedido, o que evidentemente dependerá de 

participação do ente federal cedente, uma vez que, de acordo com o 

contrato de concessão firmado com a Ré, a cobrança extraordinária 

objurgada, foi submetida (ou deveria ter sido) à procedimento 

administrativo de aprovação da ANTT, indissociando o interesse da União 

no deslinde do feito. Desta feita, considerando o mérito da ação, a relação 

jurídica em litígio ser originária de contrato administrativo firmado com ente 

do Poder Executivo Federal, afeto a concessão de serviço público sobre 

Rodovia Federal, cuidando-se de competência ratione personae, logo, 

absoluta, ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no artigo 64, §1º e 3º do Código 

de Processo Civil c/c 109, inciso I, da Constituição Federal e da Súmula 

150 do Superior Tribunal de Justiça, face a incompetência absoluta deste 

juízo DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos autos à 

JUSTIÇA FEDERAL. Após as formalidades legais, remetam-se os autos 

àquela justiça. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019926-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA SENA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe n.º1019926.48.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO o pedido de 

reconsideração do Id.11115967, relativo a decisão que indeferiu o 

benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Autora. Cuida-se 

de ação intitulada “AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS c/c 

DANOS MATERIAIS c/c LIMINAR” movida por ADRIANA MARIA SENA E 

SILVA em desfavor de BURITIS VEÍCULOS – DOELER DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULO LTDA, postulando a parte Autora em sede de tutela de urgência 

que a Requerida seja compelida a instalar o ar condicionado no veículo da 

Reclamante. Discorre a Requerente que em 23/02/2015 adquiriu da 

Requerida o veículo “RENAULT Logan Vermelho 2014, com ar Direção 

Hidráulica e Ar Condicionado, acessórios de que viriam instalados de 

fábrica.” (sic Id.8296439 pág.4). Entretanto, afirma que dias após utilizar o 

veículo a Autora relata que ao ligar o ar condicionado o veículo perdia 

rendimento, além de não haver o refrigeramento esperado do acessório, e 

ao entrar em contato com o consultor que vendeu o veículo, este teria 

informado ao cônjuge da Autora que seriam normais os problemas 

relatados. Assim, na 1ª manutenção do veículo ocorrida em 28/10/2015 a 

Requerente percebeu que não foi trocado o filtro de ar, e ao questionar o 

operador da ordem de serviço, este teria informado que o veículo não 

possuía equipamento de ar condicionado. Diante dessa situação, a Autora 

alega ter entrado em contato com a consultora responsável, Marcela, e 

esta teria esclarecido que o mecânico não possuía ao seu dispor 

equipamento adequado para a verificação da existência do acessório, 

porém garantiu que o veículo da Autora possuía ar condicionado e que 

levaria o caso ao conhecimento dos superiores. Porém, mesmo com a 

informação acima, a Requerente sustenta que solicitou à Requerida que 

lhe fornecesse os dados específicos do ar condicionado, de modo que em 

11/11/2015 a 13/11/2015 deixou seu veículo para avaliação, sendo 

diagnosticado que o carro não possuía gás refrigerado nem filtro de ar 

instalados. Face ao exposto, e sem um posicionamento conclusivo por 

parte da Requerida, a Autora propôs a presente ação objetivando em sede 

de tutela de urgência que a Ré instale o equipamento de ar condicionado 

adquirido pela Autora, e no mérito pugna pela reparação dos danos 

suportados. É o necessário. DECIDO Cumpre esclarecer que para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil. Entrevejo que os 

documentos imbricados na exordial, bem como os acostados nas 

emendas dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da 

probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática está 

suficientemente representada pelo acervo documental. Isso porque, à luz 

da busca pela verdade real, restou evidenciado nos autos que a 
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Requerente, coadunando com a conduta de grande parte da população 

cuiabana, ao adquiri o veículo “zero km” não pretenderia fazê-lo com a 

instalação do equipamento de “AR QUENTE”, conforme se verifica da nota 

fiscal anexada ao Id.8296883. Somado a isso, verifico que os documentos 

colacionados ao Id.8296470 pág.6 e 7, corroboram os registros das 

reclamações realizadas pela Autora junto a empresa Requerida com 

relação ao mau funcionamento do assessório adquirido pela Requerente 

com instalação de fábrica. Por fim, vejo pelo o documento do Id.8296871, 

que a Requerente foi compelida a assinar um “Certificado de Controle” 

emitido pela Requerida, atestando o perfeito funcionamento do “AR 

CONDICIONADO”, ratificando que de fato o veículo foi vendido para a 

Autora equipado com “ar condicionado de fábrica”. Portanto, é reprovável 

que, após as evidencias citadas acima, a Requerida informe a Autora 

acerca da inexistência do equipamento, sendo a informação ratificada pelo 

uso do veículo por parte da Requerente, que inequivocamente reclama a 

total ausência de produção de ar refrigerado, restando suficientemente 

demonstrado a probabilidade do direito da Requerente em exigir a imediata 

instalação do equipamento adquirido de fábrica. O perigo do dano está 

representado pela própria violação do direito do consumidor que, mesmo 

cumprindo sua contraprestação na relação contratual, vem sofrendo com 

a utilização do veículo sem o equipamento adquirido, notadamente nesta 

Capital em que o ar condicionado supera a condição de mero acessório 

veicular. Não obstante a isso, reconheço a presença do perigo de dano no 

tocante a desvalorização do veículo que há aproximadamente 03 (três) 

anos vem sendo utilizado sem as especificações de fábrica adquiridas 

pela Requerente. Por derradeiro, importa evidenciar que inexiste a 

possibilidade de irreversibilidade do §3º do artigo 300 do CPC, uma vez 

que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser 

revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora, podendo a 

Requerida inclusive reclamar nas vias ordinárias eventual prejuízo que 

venha sofrer com a improcedência da presente ação. Irreversibilidade que 

não se observa em favor da Autora! Destarte, à luz da presunção da 

boa-fé, coadunado com os direitos básicos do consumidor, entendo 

suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da concessão 

da medida de urgência vindicada pela Autora. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, ao menos em parte dos 

pedidos formulados pelo Autor, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela Autora ADRIANA MARIA SENA E 

SILVA para o fim de DETERMINAR que a Requerida BURITIS VEÍCULOS – 

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA instale o equipamento de ar 

condicionado original de fábrica no veículo LOGAN, VERMELHO VIVO. 

Renavam 1667022 Ano 2015 modelo 2014, chassi 93Y4SRD04FJ727563, 

adquirido pela Autora através da nota fiscal do Id.8296883, devendo 

comprovar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias o cumprimento da 

ordem, sob pena de multa diária no valor de R$500,00(quinhentos reais). 

CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes Requeridas, inclusive, para comparecer 

à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada 

no dia 03 de ABRIL de 2018, às 11H30, no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). No tocante ao pedido de reconsideração 

do Id.11115967, considerando que é dever da parte zelar pela juntada 

regular dos documentos nos autos, na ordem organizacional das 

manifestações (artigo 13-A da Resolução nº185/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça), ACOLHO as justificativas apresentadas. Com fulcro 

no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

dos Requerentes, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas, 

com efeito revogo a decisão proferida no Id.11064610. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000694-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SERRADILHA KURUMIYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000694-16.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL anexada ao Id.11385929 em que a parte Autora tenta justificar 

fazer jus a gratuidade da justiça e a suspensão dos serviços prestados 

pela Requerida. Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a 

prestação da assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de 

insuficiência de recursos, o que não ocorreu neste feito, levando a 

conclusão de que a parte não atravessa situação apta a legitimar o 

benefício, dado a ausência de prova que justifique a alegada 

hipossuficiência. Esclareço que, não obstante às justificativas lançadas 

em sede de emenda à inicial, a parte Requerente não anexou qualquer tipo 

de prova dos alegados prejuízos suportados, ou elementos que indiquem a 

impossibilidade de custeio das despesas processuais neste momento, 

documentos imprescindíveis inclusive a análise do pedido de recolhimento 

das custas ao final da instrução. Importa grafar que pedidos de gratuidade 

constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos 

que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério 

desse benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa 

se autosustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial, assim como o recolhimento das custas 

processuais ao final da ação. Por conseguinte, RENOVO a oportunidade 

de a parte Requerente comprovar a efetiva suspensão do serviço 

oferecido pela Requerida, notadamente em razão do registro do pedido de 

religação da energia informado no Id.11385944 ter ocorrido em 

17/01/2018, após a determinação da emenda a inicial do Id.11373347, 

inexistindo qualquer prova cabal da suspensão do serviço, nem mesmo o 

relatório concedido pela empresa Ré no sítio virtual informado que o 

fornecimento da energia está “cortado” foi juntado aos autos como prova 

da probabilidade do direito à tutela de urgência vindicada. Além disso, 

visando a economia processual e prevenir possíveis alegações de 

nulidade posteriormente, deve a Requerente trazer aos autos a certidão 

de óbito do titular da unidade consumidora com a finalidade de corroborar 

sua legitimidade para a propositura da presente demanda, principalmente 

quando o procedimento administrativo recebeu representação da pessoa 

de Rodrigo Serradilha Kuruiya e não pela Autora. Por todo o exposto, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias: 1) 

COMPROVE o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. 2) Juntar aos autos elementos de 

prova que indiquem a suspensão do serviço prestado pela Requerida 

alegado na exordial, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de 

urgência. 3) Juntar a certidão de óbito e/ou termo de inventariante que 

legitimem a Autora para figurar no polo ativo da demanda. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024893-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PIRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT0021007A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PROCESSO CÓDIGO N.1024893-39.2017.811.0041 (p) VISTOS, 

Informações de Agravo (id n.10382000) prestadas nesta data por meio do 

ofício nº45/2017/INFO/GAB enviado via malote digital. Mantenho a decisão 

agravada (id n.9705113) por seus próprios fundamentos. O pedido de 
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liminar recursal foi DEFERIDO para suspender os efeitos da decisão 

agravada no tocante a determinação de depósito judicial no valor de R$ 

22.544,66 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta e seis centavos) e de qualquer expropriação forçada em 

desfavor da Requerida; Desta feita, aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação prevista no artigo 334 do NCPC, designada para 06/11/2017 

as 13h45. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031950-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D R ALMEIDA NEGOCIOS, TREINAMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (EXECUTADO)

EDY VEGGI SOARES (EXECUTADO)

FRANCISCO TARQUINIO DALTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código – 1031950-11.2017.8.11.0041 (LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PERRONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SMARTI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA M E - ME 

(EXECUTADO)

ROBERTO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1001144-90.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes ID. 10886945, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Nos termos dos artigos 313, II, c/c 

922 do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento 

integral da transação (05/02/2018). Decorrido o prazo em caso de silêncio 

da parte Exequente com relação ao eventual descumprimento, 

reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito nos termos do artigo 924, II 

do CPC. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014824-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

ADRIANA MIRANDA PEREIRA OAB - 026.745.111-33 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº. 

1014824-45.2017.8.11.0041 VISTOS, DAVI FELIPE MIRANDA DOS 

SANTOS, menor, neste ato representado por sua genitora, ADRIANA 

MIRANDA PEREIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 10/03/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no ID: 6878168. A Requerida apresentou contestação no ID: 

9315307, arguindo em preliminar a necessidade de inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 10081411. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 10318139. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID:6878168) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10081411. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 
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mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10081411 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso 

representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que 

definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, DAVI 

FELIPE MIRANDA DOS SANTOS, menor, neste ato representado por sua 

genitora, ADRIANA MIRANDA PEREIRA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 10/03/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015628-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº. 

1015628-13.2017.8.11.0041 VISTOS, MARCIA REGINA DE ARRUDA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

23/03/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 7272633. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10064495 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10099840. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 10225811. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 7272633) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10099840. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos dedos das mãos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 10% (dez por cento), do 

teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 
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no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10099840 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do 4° dedo da mão direita, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, MARCIA REGINA DE ARRUDA, a quantia de R$ 1.012,50 (mil e 

doze reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 23/03/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014655-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA GABARRAO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014655-58.2017.8.11.0041 VISTOS, KAYANE REGINA DOS SANTOS, 

menor, neste ato representado por sua genitora, DAIANA GABARRÃO 

DOS SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO 

DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 16/11/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 

6868065. A Requerida apresentou contestação no ID: 9646768 arguindo 

em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda e a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 10094561. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10028879. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6868065, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10094561. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10094561 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 50% (cinquenta por 

cento) da capacidade laborativa do ombro direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, KAYANE REGINA DOS 
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SANTOS, neste ato, representado por sua genitora, DAIANA GABARRÃO 

DOS SANTOS DA SILVA, a quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 

426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 16/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016714-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIRA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016714-19.2017.8.11.0041 VISTOS, LEONIRA SOARES DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

10/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 7624819. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9973873, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

impugnação dos documentos juntados pela parte Autora, e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Impugnação a contestação juntada no ID: 10149937. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 10064776. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. No que tange a alegação de autenticidade da 

documentação, vislumbro ser prescindível a autenticação de tais 

documentos, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 7624819) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 10151431. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial acostado aos autos no ID: 10151431 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro superior esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 
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Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, LEONIRA SOARES DA SILVA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 10/01/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006087-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN JOSE SANTOS DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006087-53.2017.8.11.0041 VISTOS, JEAN JOSÉ SANTOS DE JESUS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

27/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 5001918. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9833938 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a falta de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 10455909. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10459904. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID:5001918) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10455909. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10455909 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do ombro direito, a indenização 
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deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JEAN JOSÉ SANTOS DE 

JESUS, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 27/10/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026501-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT0008261A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1026501-72.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Exequente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, estando o processo paralisado há 

mais de 30 dias, conforme certidão retro, dando ensejo ao cancelamento 

da distribuição, nos termos do artigo 290 do NCPC/2015. Cumpre ressaltar 

o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na 

medida em que o processo não será extinto em razão do abandono de 

causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas). 

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ 

ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : 

BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. 

AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 30 dias impõe o 

cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, 

nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial provido. Brasília (DF), 

26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra 

NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO 

CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do NCPC/2015, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da 

distribuição (item 2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 

82/2014-CGJ). P.I. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010801-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010801-56.2017.8.11.0041 VISTOS, JOÃO MARIA LEAL, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

23/07/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 5908718. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9783075 arguindo em preliminar 

a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária 

a realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação 

e a ausência de comprovante de residência alegando ser requisito para 

fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, 

ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de 

nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 10439948. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 10440207. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 
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COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5908718, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10439948. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10439948 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, pagar ao Requerente, JOÃO MARIA LEAL, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 

426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 23/07/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Por fim, 

promova-se as alterações necessárias na autuação do feito a fim de 

regularizar os dados da parte Requerida para SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001886-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001886-18.2017.8.11.0041 VISTOS, BENEDITO DA SILVA MARQUES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/03/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID. 4677527. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9601124 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. e 

defendeu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 10241400. Laudo pericial 

elaborado por perito judicial acostado no ID: 9601755. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 
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obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4677527, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 9601755. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 9601755 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa 

do membro inferior direito, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

BENEDITO DA SILVA MARQUES, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 04/03/2015 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BULHAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DA COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº. 1007928-83.2017.8.11.0041 VISTOS, 

LUCAS BULHÃO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 14/12/2014 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10195735, arguindo em preliminar a necessidade de 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a carência da ação por já ter sido realizado o 

pagamento por via administrativa, a ausência de documento imprescindível 

para a demanda, e também a ausência de comprovante de residência 

alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, arguiu sobre a 

impugnação dos documentos juntados pela parte Autora, alegou também 

sobre a improcedência do pedido inicial vez que já houve pagamento do 

seguro por via administrativa, Discorreu ainda quanto à necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Impugnação a 

contestação apresentada no ID: 10230748. Laudo pericial corroborado no 

ID: 10151782. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ 

REALIZADO O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação 

dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o 

recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 
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REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. PRELIMINAR - 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade 

na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Em se tratando de pagamento de 

indenização de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros 

ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 

da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora efetuou, em sede 

administrativa, o pagamento, em favor do autor, a importância de 

R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com os documentos apresentado no ID: 10195743. Igualmente, 

segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa 

forma resta somente analisar se o montante pago administrativamente 

corresponde às lesões decorrentes do acidente sofrido pelo Requerente. 

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por sua 

vez, o laudo pericial judicial acostado aos autos no ID: 7936200 dá conta 

de que a parte Autora apresenta grau de repercussão intensa da referida 

lesão, com perca de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade 

laborativa do punho direito, a indenização deve corresponder a R$ 2.531, 

25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

existindo, portanto, uma diferença de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR o Requerido BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, pagar ao Requerente, LUCAS BULHÃO DE OLIVEIRA, a quantia 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), referentes à complementação da indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 14/12/2014 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº. 

1009322-28.2017.8.11.0041 VISTOS, LUCILENE DE FREITAS FERREIRA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPAHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 5780387. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9364154 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 9576610. Impugnação a contestação 

juntada no ID:10367563. Os autos vieram conclusos para a prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 
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dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5780387, decorrente 

do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o acidente de 

trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 

9576610. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 9576610 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

LUCILENE DE FREITAS FERREIRA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 02/01/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009322-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº. 

1009322-28.2017.8.11.0041 VISTOS, LUCILENE DE FREITAS FERREIRA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPAHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 5780387. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9364154 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 9576610. Impugnação a contestação 

juntada no ID:10367563. Os autos vieram conclusos para a prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 
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que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5780387, decorrente 

do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o acidente de 

trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 

9576610. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 9576610 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

LUCILENE DE FREITAS FERREIRA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 02/01/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021149-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON FERNANDES CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021149-70.2016.8.11.0041 VISTOS, ILSON FERNANDES CORDEIRO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4172872. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 7327844, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

9221053. Impugnação a contestação juntada no ID: 1036232. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 
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de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4172872, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 9221053. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

punhos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 9221053 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do punho 

direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ILSON 

FERNANDES CORDEIRO, a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 03/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011312-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011312-54.2017.8.11.0041 VISTOS, VANIA NOGUEIRA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

29/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 6062376. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 8300181 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 9597129. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 10415834. Os autos vieram conclusos para a prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 
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preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6062376, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 9597129. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 9597129 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade 

laborativa do membro inferior direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, VANIA NOGUEIRA, a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 29/01/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005283-85.2017.8.11.0041 VISTOS, VALDINEY ARAUJO COUTO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 28/09/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4941001/4941009. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 8805286 arguindo em preliminar, 

a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária 

a realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

alegou também a ausência de documento imprescindível para a demanda. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido ante a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, discorreu pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado 

no ID: 10066273. Os autos vieram para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos requisitos 

autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do 

prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 
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regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4941001, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 10066273. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura craniofacial, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 

10066273 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, com repercussão média, perda de 50% (cinquenta por cento) 

da lesão da estrutura craniofacial, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A pagar 

ao Requerente, VALDINEY ARAUJO COUTO, a quantia de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 28/09/2015 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004537-23.2017.8.11.0041 VISTOS, ANDERSON ROBERTO DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 13/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 4887293. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9051064, arguindo em 

preliminar, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda e a carência da ação ante a ausência de 

boletim de ocorrência lavrado na data do fato. No mérito, defendeu pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 10074056. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO LAVRADO NA DATA DO FATO. No que 

pese a alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez 

que não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com 

outras documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de 

causalidade entre o fato e as lesões sofridas. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 
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comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 4887293) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 10074056. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10074056 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade 

laborativa da mão esquerda, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 2.362,50 (dois mil. trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, pagar ao Requerente, ANDERSON ROBERTO DA 

SILVA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

13/09/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011840-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011840-88.2017.8.11.0041 VISTOS, THIAGO HENRIQUE DA SILVA 

LOPES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 18/02/2017 vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 6109154. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9260750, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado no ID: 9578800. Impugnação a contestação juntada no ID: 

10245624. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 6109154) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 9578800. Nesse quadro, comprovado o 
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preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

50% (cinquenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 9578800 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do pé esquerdo, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia REsp. n. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, THIAGO HENRIQUE DA SILVA 

LOPES, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 18/02/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011520-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES INACIO TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. n° 

1011520-38.2017.8.11.0041 VISTOS, MARIA DOLORES INACIO TELES 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

12/02/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 6079623. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado ao ID: 9598226. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9831394, arguindo em preliminar a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu ainda quanto à necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Impugnação a contestação ID: 10324111. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID:6079623, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 9598226. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa da mobilidade de um quadril, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela 

mesma tabela, tem-se que em caso de perda anatômica e/ou funcional 
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completa de um dos membros inferiores o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 9598226 dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do quadril direito, o qual corresponde a 25% (vinte e 

cinco por cento) do teto máximo. Somados a repercussão intensa de 50% 

(cinquenta por cento) do valor estipulado como devido em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa do membro inferior direito 

correspondente a 70% (setenta por cento) do padrão estabelecido. Ou 

seja, o valor exato da indenização equivale a 75% de 25% do teto máximo 

(referente ao quadril direito), SOMADOS a 50% de 70% do teto máximo 

(referente ao membro inferior direito). Assim, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e 

seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, MARIA DOLORES INACIO TELES 

a quantia de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

12/02/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012356-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONYELCO COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012356-11.2017.8.11.0041 VISTOS, RONYELÇO COSTA PEREIRA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

15/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 6203766. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9975308 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, arguiu sobre a impugnação 

dos documentos juntados pela parte Autora defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 10073519. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10416537. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6203766, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 
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causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10073519. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10073519 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão média, perda de 50% (cinquenta por 

cento) da capacidade laborativa do ombro direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, RONYELÇO COSTA 

PEREIRA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 15/09/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016173-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAYAMA KELLY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016173-83.2017.8.11.0041 VISTOS, ZAYAMA KELLY DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

07/03/2014 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 7325979. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9747306 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, propugnou pelo 

reconhecimento da prejudicial de mérito: a prescrição trienal, impugnou os 

documentos médicos corroborados na exordial com a data de antes do 

acidente e sem o nome do paciente, defendeu também, pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 10109815. Impugnação a contestação no ID: 10609754. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO Ao se defender, arguiu a 

Requerida à prescrição do direito de ação, como matéria prejudicial do 

exame meritório do pedido, ao fundamento de ter sido a pretensão 

ajuizada após o decurso do prazo a que alude o art. 206, § 3º, do Código 

Civil vigente e Súmula 405 STJ. A arguição não merece acolhimento. Dos 

documentos apresentados, verifico que a parte Autora interpôs ação no 

dia 24/05/2017. Ocorre que o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional na ação de indenização decorrente de acidente 

automobilístico se inicia com a ciência inequívoca da extensão dos danos 

sofridos pela vítima, o que in casu somente ocorreu com a elaboração do 

laudo pericial, portanto, não há que se falar em prescrição trienal. Sobre o 

tema, o STJ editou a Súmula 278, segundo a qual: “O termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral”. Nesse mesmo diapasão o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O 

SEGURADOTEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

REEXAME DE FATOS EPROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. 

- Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional 

para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório – 

DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do novo 

Código Civil. 2. - "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, 

Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 24.5.2010). 3. - À vista 

das circunstâncias fáticas da causa, o Tribunal de origem entendeu que o 

início da contagem do prazo prescricional deveria ocorrer a partir das 

informações do laudo pericial. Assim, o acolhimento da pretensão recursal 

demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é 

vedado pela Súmula 7/STJ. 4. - Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 221421 SP 2012/0175465-6. Órgão julgador: T3 – terceira turma. 

Publicação: 05/11/2012. Julgamento: 16/10/2012. Relator: Ministro Sidnei 

Beneti).(grifei) PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 
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acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. De proêmio registro que a alegação do Requerido quanto 

à divergência na data da documentação hospitalar, não desconstitui direito 

autoral, uma vez que a parte Requerente corroborou no caderno 

processual outras documentações, pertinentes para comprovação do 

acidente e do nexo de causalidade entre o fato e as lesões sofridas. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID:7325979, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10109815. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de lesões da 

estrutura torácica, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10109815 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão residual, perda de 10% (dez por cento) da capacidade 

laborativa da lesão da estrutura torácica, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia REsp. n. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ZAYAMA KELLY DE OLIVEIRA, 

a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 07/03/2014 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014929-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA NATHALIA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014929-22.2017.8.11.0041 VISTOS, KAMILA NATHALIA DOS SANTOS 

SOUZA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 15/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. A Requerida apresentou contestação no ID: 9545702 

arguindo em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, alegou também a 

ausência de documento imprescindivel para a demanda. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado à no ID: 10083693. Impugnação a 

contestação corroborada no ID: 10916508. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 
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exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, a ausência de Boletim de Ocorrência nos autos, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral, entretanto em análise aos autos 

verifico que este fora juntado no ID: 7141304, estando demonstrando de 

maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre 

este e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial no ID: 10083693. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10083693 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade laborativa do ombro direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia Resp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, KAMILA NATHALIA DOS 

SANTOS SOUZA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 15/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013556-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SANTANA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013556-53.2017.8.11.0041 VISTOS, HENRIQUE SANTANA DE JESUS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 6759368. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9546021 arguindo em preliminar, a necessidade de 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, discorreu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10086067. Impugnação a contestação 

corroborado no ID. 10916765. Os autos vieram para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 
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compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6759368, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 10086067. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura craniofacial, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 

10086067 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por 

cento) da lesão da estrutura craniofacial, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS pagar ao 

Requerente, HENRIQUE SANTANA DE JESUS, a quantia de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 22/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014179-20.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. 

1014179-20.2017.8.11.0041 VISTOS, JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

29/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 6821047. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9546087 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindivel para a demanda, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. No mérito, 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID:10088354. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10916016. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 
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anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6821047, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10088354. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos tornozelos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10088354 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do tornozelo direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, JOSÉ FERREIRA DA COSTA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 29/11/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013349-54.2017.8.11.0041
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JOSE DIOGE HONORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013349-54.2017.8.11.0041 VISTOS, JOSÉ DIOGE HONORIO DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

19/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194.74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 6749332. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9545587 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindivel para a demanda, e defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a falta de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta 

de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido ante a ausência de requisitos autorizadores 

ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, 

arguiu sobre a impugnação dos documentos juntados pela parte Autora, 

discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 10088652. 

Impugnação a contestação ID. 10916063. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 
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NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Inicialmente consigno que a ausência dos 

requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser 

cumprida para o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo 

Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, a 

ausência de Boletim de Ocorrência nos autos, não é argumento capaz de 

desconstituir o direito Autoral, entretanto em análise aos autos verifico que 

este fora juntado no ID: 6749332, estando demonstrando de maneira 

inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial no ID: 10088652. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade dos punhos, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10088652 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, perda 

de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa do punho 

direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia Resp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, JOSÉ DIOGE HONORIO DA SILVA, a quantia de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/09/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015772-84.2017.8.11.0041 VISTOS, VALÉRIO MAGALHÃES DE LIMA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

20/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 7287033. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9546210, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e alegou também a 

ausência de documento imprescindível para a demanda. No mérito, 

Discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 
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Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 10107688. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 10916456. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 7287033) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10107688. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento), do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10107688 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por 

cento) da capacidade laborativa do pé direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, VALÉRIO MAGALHÃES DE 

LIMA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 20/01/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000396-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARES HAMED ABOUZEID FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000396-24.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora propugnou 

pela extinção do feito por desistência da ação (Id.11331615), dispensada 

a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, 

nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Custas remanescentes ficarão ao encargo da parte 

REQUERENTE, nos termos do art. 90 do CPC/2015. Sem honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive 

com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013185-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013185-89.2017.8.11.0041 VISTOS, JOSEMAR CANDIDO DE SOUZA 

JUNIOR, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 02/04/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID. 6726955. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9699808 arguindo em preliminar a inclusão 

da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Defendeu pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11149317. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6726955, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 11149317. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 11149317 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa 

do membro inferior direito, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

JOSEMAR CANDIDO DE DOUZA JUNIOR, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 02/04/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005871-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005871-92.2017.8.11.0041 VISTOS, BENEDITO DA SILVA LARA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificado, alegando, em síntese, que em 

08/06/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório 

referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 770,00 

(setecentos e setenta reais) referentes às despesas com tratamento 

médico. Boletim de Ocorrência no ID: 4974723. Laudo pericial corroborado 

no ID: 10528087. A Requerida apresentou contestação no ID: 10664544, 

arguindo em preliminar, a necessidade de inclusão da seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a 

carência da ação por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 
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No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a falta de 

nexo causal e a inexistência de prova da invalidez, e argumentou, ante a 

inconsistência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares. Discorreu ainda quanto à necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Impugnação a contestação apresentada no ID: 

10926586. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O seguro DPVAT visa à indenização 

de danos pessoais à vítima de acidentes envolvendo veículos automotores 

que circulam na via terrestre, ou sua carga. Tais danos pessoais podem 

ser relativos à morte, invalidez permanente ou ressarcimento de despesas 

médicas (DAMS). A lei n° 6.194/74 regulamenta o DPVAT, sofreu 

alterações em seu texto, por meio das leis 11.482/2007 e 11.945/2009. A 

primeira reduziu o valor da indenização, fixando como parâmetro máximo o 

valor de R$ 13.500,00 quando o segurado for acometido por invalidez 

permanente e o valor de até R$ 2.700,00 como reembolso a vítima no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares comprovadas 

(DAMS). A lei estabeleceu uma TABELA DE GRADUAÇÃO de percentuais 

de perda para os casos de INVALIDEZ. Dos autos, verifico que fora 

juntado boletim de ocorrência (ID: 4974723), decorrente do acidente de 

trânsito, o qual demonstra de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e 

o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se 

infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 10528087. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em 

atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, 

com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida 

provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso 

de lesão da estrutura craniofacial, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10528087 dá conta de 

que a parte Autora apresenta e debilidade parcial permanente, com 

repercussão leve de perda de 25% (vinte e cinco por cento) da lesão da 

estrutura craniofacial a indenização corresponde, portanto, a R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais) incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que 

devido ao sinistro relatado, suportou gastos com despesas médico 

hospitalares - DAMS, na monta de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais). 

A meu ver, encontra-se comprovado documentalmente nos autos, que a 

parte Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, o que 

corrobora o nexo causal com os documentos, laudos e recibos acostados 

aos autos. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 

6.194/74 com as alterações das Leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se 

que: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 4974726. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o 

valor de reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 770,00 (setecentos e 

setenta reais). Quanto aos juros e correção monetária das despesas, nos 

termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir 

do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar 

ao Requerente, BENEDITO DA SILVA LARA, a quantia de: A) - R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja 08/06/2015 (Súmula 580 STJ); B) R$ 

770,00 (setecentos e setenta reais) referente à indenização prevista no 

artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária (INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034614-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1034614-15.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033323-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURO LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1033323-77.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024180-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1024180-64.2017.8.0041 VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024181-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1024181-49.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015982-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE SOUZA MURTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1015982-38.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006715-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN AZAMBUJA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°1006715-42.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, estando o processo paralisado há 

mais de 30 dias, conforme certidão retro, dando ensejo ao cancelamento 

da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015. Cumpre ressaltar o 

fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na 

medida em que o processo não será extinto em razão do abandono de 

causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas e 

documentos necessários para propositura da ação). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 30 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC/2015, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da 

distribuição (item 2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 

82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013286-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ERMINIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013286-29.2017.8.11.0041 VISTOS, MARCELINO ERMINIO DOS SANTOS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/04/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 6740587. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9288865 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por falta de interesse de 

agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, e a ausência de requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o não 

pagamento do prêmio. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 10086424. 

Impugnação a contestação corroborado no ID: 10609471. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 
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Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO Ao que se refere a 

preliminar por ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio, entende-se que este não é 

exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, conforme já 

entendido pelo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização” (Súmula 257 do STJ). Desta feita, não há razão para o 

acolhimento da preliminar supramencionada. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6740587, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10086424. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10086424 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, perda 

de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa do membro 

inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, MARCELINO ERMINIO DOS SANTOS, a quantia de R$ 7.087,50 

(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 04/04/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005033-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA SILVA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Processo nº 

1005033-52.2017.8.11.0041 VISTOS, ELDA SILVA DA ROCHA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

06/07/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4923178. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial corroborado no ID: 9607683. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9927214 arguindo em preliminar a necessidade de 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, e a carência da ação por satisfação da indenização 

em esfera administrativa. No mérito, alegou sobre a improcedência do 

pedido inicial vez que já houve pagamento do seguro por via 

administrativa, Discorreu ainda quanto à necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR - DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. O Superior 

Tribunal de Justiça já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do 

seguro DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da quantia 

restante, sendo absolutamente dispensável a desconstituição do termo de 

quitação ou a prova de existência de eventual vício de consentimento. A 

propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 
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6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido."(STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme documentos corroborados no ID: 9927220. 

Igualmente, segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal 

de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um membro superior, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 9607683 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, 

com perca de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa do 

membro superior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), existindo, portanto uma diferença de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

RESP. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Requerido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, ELDA SILVA DA ROCHA, a quantia de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), referentes à complementação 

da indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 06/07/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014038-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AMANCIO BARBOSA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código – 1014038-98.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Autorizo, desde logo, a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014330-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014330-83.2017.8.11.0041 VISTOS, ADENILSON DOS SANTOS SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

24/02/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 6836589. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9288815, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a falta de boletim de ocorrência 

confeccionado por autoridade policial, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Impugnação a 

contestação juntada no ID: 10656902. Laudo pericial realizado por perito 

judicial corroborado no ID: 10083675. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 
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apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. A 

ausência do boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em 

inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão 

confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, no ID: 6836589, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e 

a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 10083675. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial acostado aos autos no ID: 10083675 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro superior esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, ADENILSON DOS SANTOS SILVA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 24/02/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014875-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBERTO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014875-56.2017.8.11.0041 VISTOS, BRENO EDUARDO BARBOSA DE 

JESUS, menor, neste ato representado pelo seu genitor, IBERTO 

BARBOSA DE JESUS devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO 

DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 29/03/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 7114458. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9954595, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Impugnação a 

contestação juntada no ID: 10657421. Laudo pericial realizado por perito 

judicial corroborado no ID: 10087254. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 
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DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

7114458) não ter sido elaborado na data do acidente, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral, uma vez que é demonstrado de 

maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 

10087254. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10087254 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade 

laborativa do membro inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente BRENO EDUARDO BARBOSA DE JESUS, 

menor, neste ato representado pelo seu genitor, IBERTO BARBOSA DE 

JESUS, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 29/03/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013732-32.2017.8.11.0041 VISTOS, ROUZINETH DA SILVA FREITAS 

CALDAS, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

05/02/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 6779637. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 10354532, arguindo em 

preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por 

falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, nexo causal e a inexistência de prova 

da invalidez. discorreu pela necessidade de produção de prova pericial 

que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

10088621. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10657784. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 
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n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6779637, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10088621. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10088621 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, ROUZINETH DA SILVA FREITAS CALDAS, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 05/02/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006901-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006901-65.2017.8.11.0041 VISTOS, ADELSO DIAS DO NASCIMENTO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Relatório de Ocorrência juntado no ID: 5075348. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9492738, arguindo em preliminar 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a falta de boletim de ocorrência confeccionado por 

autoridade policial, ausência nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

9568190. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10090481. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 
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CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. A 

ausência do boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em 

inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão 

confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, no ID: 5075348, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e 

a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 9568190. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 9568190 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro inferior esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, ADELSO DIAS DO NASCIMENTO, a quantia 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 22/12/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

NCPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023082-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA CRISTINE DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023082-78.2016.8.11.0041 VISTOS, MIRIÃ CRISTINE DA SILVA E SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 4480008. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9224676, arguindo em 

preliminar, pela inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

9196217. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10111979. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4480008, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 9196217. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 
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redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 9196217 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

inferior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso 

representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que 

definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, MIRIÃ CRISTINE 

DA SILVA E SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

04/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003509-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MIGUEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003509-20.2017.8.11.0041 VISTOS, FERNANDO MIGUEL DA CRUZ, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

08/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 4813054. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10216556, arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro e a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, impugnou os documentos 

juntados pela parte Autora, defendeu pela improcedência do pedido inicial 

ante a inexistência de prova da invalidez. Discorreu ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 9598725. Impugnação 

a contestação juntada no ID: 9772920. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Ultrapassada essas questões, passo a análise do 

mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte Requerida, quanto à 

autenticidade da documentação, considera-se prescindível, uma vez que a 

procuração juntada no processo é suficiente para a adequação do 

pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte, além 

disso, se presumem verdadeiros os documentos juntados nos autos. O 
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Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4813054, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 10511345. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de uma das mãos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma tabela, tem-se que 

em caso de perda da mobilidade de um dos punhos o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do 

teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 

no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10511345 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por 

cento) da capacidade laborativa da mão esquerda, o qual corresponde a 

70% (setenta por cento) do teto máximo. Somados a repercussão 

moderada de 50% (cinquenta por cento) da perda da mobilidade do punho 

esquerdo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do padrão 

estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 25% de 

70% do teto máximo (referente a mão esquerda), SOMADOS a 50% de 

25% do teto máximo (referente ao punho esquerdo). Assim, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de 

acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, FERNANDO 

MIGUEL DA CRUZ, a quantia de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 08/01/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1026852-45.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008475-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS COUTO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DA COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1008475-26.2017.8.11.0041 VISTOS, LUIZ 

CARLOS COUTO DIAS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO 

DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 24/08/2014 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 5570088. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 10262863, arguindo em 

preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, impugnou os documentos 

juntados pela parte Autora, alegou sobre a improcedência do pedido inicial 

vez que já houve pagamento do seguro por via administrativa. Discorreu 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 9598725. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 9772920. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 
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que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Ultrapassada essas questões, passo a análise do 

mérito. Esclareço que, em relação à tese da requerida no tocante aos 

documentos encartados de forma incompleta ou prejudicial a sua análise, 

não merece prosperar, porquanto é possível analisar cada documento de 

forma integral, desde que a baixa do arquivo se dê de forma individual. 

Pois bem, em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos), conforme documentos corroborados no ID: 10262883. 

Igualmente, segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal 

de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura torácica, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma 

tabela, tem-se que em caso de perda da mobilidade de um dos ombros o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10100320 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada com repercussão leve, perda de 25% 

(vinte e cinco por cento) da lesão da estrutura torácica, o qual 

corresponde a 100% (cem por cento) do teto máximo. Somados a 

repercussão intensa de 75% (setenta e cinco por cento) da perda da 

mobilidade do ombro direito correspondente a 25% (vinte e cinco por 

cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização 

equivale a 25% de 100% do teto máximo (referente à estrutura torácica), 

SOMADOS a 75% de 25% do teto máximo (referente ao ombro direito). 

Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 5.906,25 (cinco 

mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), existindo, portanto 

uma diferença de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, pagar ao Requerente, LUIZ CARLOS COUTO DIAS a quantia de 

R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos), referentes à complementação da indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 24/08/2014 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018978-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA E DERMATOLOGIA LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA NICOLE MOREIRA DINIZ OAB - MG172682 (ADVOGADO)

CLAUDIA FERRAZ DE MOURA OAB - MG82242 (ADVOGADO)

AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS OAB - MG50741 

(ADVOGADO)

MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES OAB - MG112676 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA LAURA GALVAO COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código. 1018978-43.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente ID. 

8793935 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 4963720/4963723 para pagamento voluntário do MANDADO 

MONITÓRIO. Desta feita, nos termos do artigo 487, I do NCPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no ID. 4963720 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada ID. 8793935. Nos termos do 

§1o do artigo 701 do NCPC, fica o Requerido isento do pagamento das 

custas e despesas processuais. Inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020724-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RICARDO WURMSTICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1020724-09.2017.8.11.0041 VISTOS, 

MARCOS RICARDO WURMSTICH, devidamente qualificada na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 02/10/2016 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 
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ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim 

de Ocorrência ID: 8704268. A Requerida apresentou contestação no ID: 

9988411 arguindo em preliminar a carência da ação por já ter sido 

realizado o pagamento por via administrativa. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, vez que já houve pagamento do seguro 

por via administrativa. Discorreu pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

10794131. Impugnação a contestação juntada no ID: 10848669. Os autos 

vieram conclusos para a prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ 

REALIZADO O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação 

dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o 

recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. Ultrapassada 

essas questões, passo a análise do mérito. Em se tratando de pagamento 

de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros 

ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 

da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora efetuou, em sede 

administrativa, o pagamento, em favor do autor, a importância de R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de 

acordo com os documentos apresentado no ID.9988429. Igualmente, 

segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa 

forma resta somente analisar se o montante pago administrativamente 

corresponde às lesões decorrentes do acidente sofrido pelo Requerente. 

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de 

perda anatômica e/ou funcional completa de uma dos membros superiores, 

o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por 

sua vez, o laudo pericial judicial acostado aos autos no ID: 10794131 dá 

conta de que a parte Autora apresenta grau de repercussão média, com 

perca de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior esquerdo, a indenização deve corresponder, a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), portanto, o valor da 

diferença a ser recebido pelo autor é de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete 

reais e cinquenta centavos) incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, MARCOS RICARDO 

WURMSTICH, a quantia de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), referentes à complementação da indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 

426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, 

qual seja, 02/10/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012760-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EMBARGANTE)

SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Embargos à Execução PJe. nº1012760-62.2017.8.11.0041 (k) (Execução 

de Título Extrajudicial PJe. nº1020288-84.2016.8.11.0041) Embargantes: 

SPE Amazon Conenge MT Park Construtora LTDA e Conenge Construção 

Civil LTDA. Embargado: Valdir Gomes de Oliveira. VISTOS. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por SPE AMAZON CONENGE MT PARK 

CONSTRUTORA LTDA e CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA em face de 

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA objetivando a desconstituição de direitos 

manejados pelo Embargado na Ação de Execução de Título Extrajudicial 

nº1020288-84.2016.8.11.0041 proposta em desfavor dos Embargantes e 

a empresa Goldem Gestão de Negócios Imobiliários LTDA-ME. Inicialmente 

os Embargantes impugnam a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita em favor do Embargado, tendo em vista o contrato 

exequendo não possuir cláusula de exclusividade, o que oportuniza o 

Embargado a complementar sua renda com a prestação de outros 

serviços, e a Declaração de Imposto de Renda anexada aos autos para 

fins de comprovação da condição de hipossuficiente refere-se ao 

exercício de 2016/2015, não havendo o recibo de transmissão da 

declaração à Receita Federal, inexistindo inclusive os lançamentos dos 

valores ávidos pelo contrato exequendo. Na sequência arguem às 

Embargantes a ilegitimidade passiva da executada Conenge Construção 

Civil LTDA, porquanto seria umas das sócias que compõem a constituição 

da sociedade com propósito específico executada SPE Amazon Conenge 

MT Park Construtora LTDA, não havendo que se falar em desconstituição 

da personalidade jurídica para atingir as sociedades que constituem a SPE, 

se assim for, deve ser chamado ao polo passivo a empresa Amazon 

Construtora LTDA. Além disso, afirmam as Embargantes que os serviços 

foram contratados pela Executada SPE Amazon Conenge MT Park 

Construtora LTDA, o que comprova a ilegitimidade passiva da empresa 

executada/embargante Conenge, devendo a Executada SPE arcar com a 

responsabilidade assumida frente ao Embargante. Asseveram as 

Embargantes a inexistência de qualquer dívida, eis que além de inexistir 

nos autos qualquer prova da prestação do serviço no período executado 

(janeiro/2016 a novembro/2016), o Embargado confessa que prestou 

serviços apenas até abril/2016, se tornando inviável a cobrança da 

contraprestação sem a comprovação dos serviços prestados. Alegam 

que a cobrança versa sobre comissão de venda de empreendimento que 

se quer foi lançado, não havendo razão para o recebimento da comissão. 

Sustentam a existência de um e-mail datado de 25/04/2016 em que o 
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Embargado informa que deixou de prestar os serviços até que fosse 

realizado o pagamento do valor em aberto (R$42.000,00), invocando em 

suas defesas a existência de recibos de quitação em prol da embargante 

Conenge, inexistindo qualquer valor em pendente de pagamento ao 

Embargado. Arguem a nulidade da execução que não corresponde a 

obrigação certa, liquida e exigível, já que não houve a comprovação dos 

serviços prestados, o que impõe dilação probatória ao caso. Aduzem o 

excesso da execução, pois o Embargado estaria cobrando o valor de 

R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), todavia, considerando que 

os meses em aberto seriam de janeiro a novembro/2016 e que os serviços 

foram suspensos em abril/2016, somado aos documentos colacionados 

aos embargos é seria possível constatar a inexistência de qualquer valor 

pendente de pagamento. Por fim, pugnam as Embargantes pela concessão 

de efeito suspensivo à execução dado aos danos de difícil e incerta 

reparação caso a execução não seja suspensa, bem como seja o 

Embargado condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé 

tendo em vista estar cobrando crédito que já esta adimplido. Com os 

embargos vieram os documentos anexados ao Ids.6678965, 6678967, 

6678968, 668970, 6678972, 6678974, 6678975, 6678977, 6678978, 

6678979, 6678981, 6678983 e 6678984. Instado a se manifestar, o 

Embargado no Id.8038299 impugnou os embargos arguindo em preliminar a 

inépcia da inicial, tendo em vista que os embargos não estaria 

fundamentado e nenhum dos requisitos legais estabelecidos para a 

defesa, de modo que pretende tão somente as Embargantes interpretar os 

fatos; ainda em preliminar, alega a inexistência de excesso de execução 

em razão de não ter havido suspensão dos serviços, conforme pretende 

sustentar as Embargantes, além de não haver indicação do quantum que 

entendem incontroverso; na sequência, alega ser descabida a 

impugnação ao benefício da justiça gratuita, eis que o Embargado de fato 

detém a condição de hipossuficiente exigida em lei. No mérito explica o 

negócio jurídico realizado entre as partes e ataca pontualmente as 

alegações das Embargantes, ressaltando que sua pretensão não é cobrar 

a integralidade dos R$21.000,00 (vinte um mil reais) mensal, mas sim a 

parte que não foi adimplida pela prestação dos serviços, colacionando a 

tabela demonstrativa dos valores pendentes e meses correspondentes 

que resultam o importe de R$134.260,02 (cento e trinta e quatro mil, 

duzentos e sessenta reais com dois centavos). Assim, pugna pela 

rejeição dos embargos. A impugnação não veio instruída com documentos. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, 

para fins de organização e coerência desta decisão, passo a análise das 

preliminares arguidas pelo Embargado em sede de impugnação aos 

embargos à execução e saliento que no tocante ao benefício da 

assistência judiciária gratuita o julgamento será conjunto ao final das 

análises das preliminares. Pois bem. O Embargado arguiu em preliminar a 

inépcia da inicial dos embargos, tendo em vista que as matérias aviadas 

pelas Embargantes não se enquadrariam nos temas afetos à esse tipo de 

defesa. Neste ponto assinalo que as alegações opostas por meio de 

embargos do devedor estão previstas no artigo 917 do CPC, de modo que 

o inciso VI do citado dispositivo induz a conclusão de que não é taxativo o 

rol encontrado no diploma legal. Vejamos: Art. 917. Nos embargos à 

execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III 

- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - 

retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução 

para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do 

juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como 

defesa em processo de conhecimento. Destarte, tendo as Embargantes 

aviado matérias que se encontram listadas nos incisos I (inexigibilidade da 

obrigação), III (excesso de execução) e VI (matéria que lhe é licita deduzir 

em defesa no processo de conhecimento), não há que se falar em inépcia 

da inicial. Assim, REJEITO a preliminar de inépcia à inicial arguida pelo 

Embargado. Quanto a preliminar relativa à impugnação ao pedido de 

excesso de execução arguida pelo Embargado, entendo merecer guarida, 

eis que o pedido de formulado pelas Embargantes está em desacordo com 

o que dispõe a legislação (artigo 917, §3º do CPC). § 3o Quando alegar 

que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do 

título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo. Isto porque, em que pese haver oposição quanto ao valor 

exequendo, inexiste no corpo da petição dos embargos o montante que as 

Embargantes entendem correto, tampouco demonstrativo discriminado e 

atualizado do cálculo das Embargantes. Desta feita, ACOLHO a preliminar 

arguida pelo Embargado, e REJEITO o pedido de excesso de execução 

formulado pelas Embargantes. Em relação à oposição formulada pelas 

Embargantes no tocante a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita ao Embargado na ação de execução, a despeito de a 

decisão que concedeu o benefício estar devidamente fundamentada, insta 

salientar que análise do pedido formulado pela parte não deve se ater tão 

somente ao conjunto patrimonial ou qualificação profissional do 

requerente. Além disso, é necessário aferir a condição da parte 

requerente no momento da propositura da ação, de modo que, ainda que 

temporária a hipossuficiência, deve ser concedido o benefício se houver 

comprovação idônea nos autos quanto a alegada condição de 

hipossuficiência, podendo a decisão ser reformada desde que 

demonstrados elementos que desconstituem o direito do beneficiário. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 

REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO AO 

BENEFÍCIO. CAPACIDADE. ÔNUS DO IMPUGNANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. 

O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a 

Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise das razões 

apresentadas pela recorrente quanto à ausência de demonstração pela 

agravada dos requisitos para a concessão da assistência judiciária 

gratuita demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em 

recurso especial. 3. "Além disso, na hipótese de impugnação do 

deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante 

comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do 

benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo 

assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt 

no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017). 4. Agravo interno a que 

se nega provimento. (AgInt no AREsp 1115603/RJ, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 

17/10/2017) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – OMISSÃO – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

TEMPORÁRIA – PAGAMENTO DAS CUSTAS EM MOMENTO POSTERIOR – 

POSSIBILIDADE – SANEAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E 

PROVIDOS. Verificada a situação de hipossuficiência temporária, o 

deferimento da assistência judiciária gratuita à embargante é a medida que 

se impõe. (ED 115462/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 

14/09/2015) No caso em preço, esclareço que o Embargado formulou 

pedido inicial de gratuidade nos autos da ação de execução em apenso 

(PJe. nº1020288-84.2016.8.11.0041), a princípio, colacionou apenas a 

declaração de hipossuficiência (Id.3712747 daquele feito), o que não foi 

suficiente para que este juízo concedesse o benefício, determinando que 

o Exequente/Embargado trouxesse aos autos elementos capazes de 

comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, em sede de emenda à inicial 

da ação de execução, o Embargado logrou êxito em comprovar sua 

condição de hipossuficiência juntando aos autos a Declaração de Imposto 

de Renda (Id.4297038 daqueles autos) referente ao período afeto a 

propositura da ação de execução (ano de 2016). Saliento que o fato de os 

documentos juntados pelo Embargado não condizerem com a época da 

oposição dos embargos (ano de 2017), de modo que o perfil de rede 

social (Id.6679686) juntado pelas Embargantes ou eventual vinculo 

funcional comissionado (sem data) e participação societária (Ids.6679687, 

6679684 e 6679682), cuja cota por sinal é de R$50,00 (cinquenta reais), 

por si só, não é prova capaz de desconstituir o direito do Embargado para 

fins de revogação do benefício. Assim, ACOLHO a preliminar arguida pelo 

Embargado e REJEITO a impugnação/oposição à concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita formulada pelas Embargantes. Superadas 

as preliminares arguidas pelo Embargado, passo a análise das oposições 

pontuais formuladas pelas Embargantes. As Embargantes arguem a 

ilegitimidade passiva da empresa segunda executada Conenge 

Construção Civil LTDA, ora Embargante, tendo em vista que o Embargado 

foi contratado para prestar serviços à sociedade com propósito específico 

SPE Amazon Conenge MT Park Construtora LTDA, ora Embargante, e 

“Goldem” Gestão de negócios imobiliários LTDA-ME, já que a executada 

Conenge é sócia fundadora da SPE, e nessa qualidade não há que se 

falar em responsabilidade para assumir compromissos firmados pela SPE. 

Entretanto, ao analisar o contrato exequendo, é possível constatar que as 

empresas SPE Amazon Conenge MT Park Construtora LTDA, Amazon 
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Construtora LTDA, Conenge Construção Civil LTDA e Golden Gestão de 

negócios imobiliários LTDA-ME figuraram no instrumento como 

CONTRATANTES, sendo indiferente o ato de constituição de cada 

sociedade para fins de execução do contrato firmado com o Embargado. 

Ressalto que no contrato, após a qualificação de todos os envolvidos no 

negócio jurídico há expressa menção que: “Em conjunto denominadas 

Partes e, individualmente, Parte” (sic Id.6679681 pág.2). Portanto, as 

empresas citadas acima, na qualidade de CONTRATANTES, assumiram 

solidariamente a obrigação de execução do contrato perante o 

Embargado, denominado CONTRATADO. A par destas considerações o 

Código Civil regulamenta a obrigação solidária da seguinte forma: Art. 264. 

Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um 

credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida 

toda. Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da 

vontade das partes. Neste aspecto, extrai-se da Cláusula Terceira (do 

preço e da forma de pagamento) a seguinte previsão: 3.1 Pela prestação 

dos serviços ora pactuadas, as CONTRATANTES pagarão ao 

CONTRATADO [...] (sic Id.6679681 pág.3) Ao passo que a Cláusula Sexta 

refere-se “DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES” (efetuar, 

pontualmente, todos e quaisquer pagamentos devidos ao CONTRATADO, 

nas datas e condições estipuladas no contrato, dentre outras) (Id.6679681 

pág.5). Assim, está expressa no instrumento a solidariedade obrigacional 

das empresas que figuraram como contratantes no ato, inexistindo 

qualquer previsão contratual de exoneração ou limitação obrigacional 

entre elas (empresas contratantes). Inobstante a isso, a contranotificação 

anexada ao Id.6678978 é emitida pela empresa ao qual alega neste 

momento sua ilegitimidade (Conenge), e naquele documento a Embargante 

assume sua responsabilidade sobre o negócio jurídico realizado com o 

Embargado. Nesta linha, à luz do artigo 275 do Código Civil, incumbe ao 

Embargado/credor exigir de um ou de alguns a dívida assumida por todos 

os devedores/Executadas/Embargantes. Art. 275. O credor tem direito a 

exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, 

a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais 

devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo 

único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo 

credor contra um ou alguns dos devedores. Não havendo, portanto, que 

se falar em ilegitimidade passiva da empresa Conenge Construção Civil 

LTDA, nem tampouco a obrigatoriedade de chamar ao processo de 

execução a empresa Amazon Construtora LTDA. Portanto, REJEITO a 

ilegitimidade passiva da empresa Conenge Construção Civil LTDA arguida 

pelas Embargantes. Quanto a inexistência de qualquer dívida, alegado 

pelas Embargantes, sob fundamento na ausência de comprovação da 

prestação dos serviços por parte do Embargado, entendo não merecer 

guarida. Isto porque, o contrato firmado entre as partes foi por tempo 

indeterminado (Cláusula Segunda – Da Vigência, Id.6679681 pág.3), além 

disso, inexiste a constituição do Embargado em mora quanto aos serviços 

eventualmente não prestados. Pelo contrário, a despeito do e-mail utilizado 

pelas Embargantes para comprovar a eventual suspensão dos serviços 

prestados pelo Embargado (Id.6679683) os recibos anexados aos 

Ids.6678977 e 6678975 datados de 08/08/2016 e 06/08/2016, além do 

e-mail enviado em 16/09/2016 (Id.6678979) em que as empresas SPE e 

Golden convocam o Embargado para reunião de regularização do 

contrato, indicam a vigência do instrumento, e que houve a continuidade 

dos serviços após o citado e-mail de abril/2016, impondo-se o 

reconhecimento da existência do débito. Destarte, REJEITO a alegação de 

inexistência da dívida oposta pelas Embargantes. No que tange a ausência 

de dívida líquida e certa aventado pelas Embargantes, em razão de existir 

divergência nos valores executados e período reclamado, o que tornaria a 

dívida incerta, inexistente e ilíquida, também não é procedente. Digo isto 

pois, quanto a inexistência da dívida já houve manifestação acima; quanto 

a certeza no que se refere ao período impugnado pelas Embargantes, 

conforme pontuado anteriormente, inexiste nos autos qualquer indício de 

prova capaz de desconstituir o período reclamado pelo Embargado, pelo 

contrário, a alegação de que o serviço foi prestado apenas até o mês de 

abril/2016 caiu por terra, em razão da fundamentação declinadas em 

linhas volvidas (existência de elementos que comprovam a continuidade 

do contrato e prestação dos serviços, inclusive com comprovante de 

pagamento parcial do crédito reclamado, sendo a execução apenas sobre 

parte dos R$21.000,00). Já no aspecto da liquidez, a Cláusula Terceira – 

Do Preço e da Forma de Pagamento – é inquestionável quanto a obrigação 

de pagamento do valor mensal de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), 

restando devidamente evidenciado pelo cálculo apresentado na execução, 

e replicado pelo Embargado em sede de impugnação, que o crédito 

exequendo se refere a parte do valor mensal que lhe era devido para o 

período de janeiro/2016 a novembro/2016, resultando no importe de 

R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais). Doutro norte, embora 

estes embargos ataquem o período trabalhado e o valor exequendo, as 

Embargadas sequer trazem aos autos elementos e prova capaz de 

comprovar o período de prestação do serviço que entendem devido, de 

modo que a alegação genérica não serve de base para afastar a 

obrigação contratual vigente, líquida e exequível reclamada pelo 

Embargado. Não obstante a isso, o contrato anexado ao Id.6679681 é 

possível constatar que o título exequendo preenche integralmente os 

requisitos estabelecidos em lei para fins de constituição em título executivo 

extrajudicial. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: III - o 

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 

Isto porque, além dos devedores e credor, consta a assinatura de duas 

testemunhas (Altayr Fernandes Jorge e Leonardo Moraes Fernandes), 

inclusive com reconhecimento de firma, o que afasta qualquer tipo de 

nulidade do título executivo exequendo. Tal entendimento está alinhado ao 

posicionamento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TÍTULO 

EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 

1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é 

necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a 

regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios. 1. A 

tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático 

e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016) ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AJUSTADOS COM A 

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA ( 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO ESTADO DO MARANHÃO). 

ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECLARA ESTAR COMPROVADA A 

EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA EXEQÜENTE. 

POSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR COBRADO. ADEQUADA 

VALORAÇÃO DA PROVA. REGULARIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS 

EXTRAJUDICIAIS UTILIZADOS. RECURSO ESPECIAL NÃO-PROVIDO. 1. 

Cuida-se de recurso especial manejado pela Companhia de Águas e 

Esgotos do Maranhão - Caema em desfavor de Eartch Tech Brasil Ltda., 

em impugnação a acórdão que, em sede de apelação, deu provimento ao 

pedido da empresa exeqüente para o fim de reconhecer em dois contratos 

administrativos de prestação de serviços (ajustados com a instituição 

pública executada) a existência dos pressupostos caracterizadores dos 

títulos executivos extrajudiciais a que se refere o artigo 585, II, do Código 

de Processo Civil. [...] (REsp 882.747/MA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 26/11/2007, p. 123) Desta 

feita, REJEITO a alegação de ausência de liquidez e certeza (nulidade da 

ação de execução) vindicada pelas Embargantes. No que atine ao efeito 

suspensivo, com o presente julgamento, consigno que a parte deverá 

arguir no momento oportuno em caso de recurso (artigo 1.012, inciso III do 

CPC). E no tocante a litigância de má-fé, por consequência das razoes 

lançadas acima, e legitimidade de o Embargado se valer da ação de 

execução para satisfação de seu crédito efetivamente certo, líquido e 

exigível, reputo improcedente o pedido. PELO EXPOSTO, com fundamento 

no artigo 487, inciso I e artigo 920, inciso III ambos do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos à execução opostos por SPE AMAZON 

CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA e CONENGE CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA em desfavor de VALDIR GOMES DE OLIVEIRA nos autos da 

Ação de Execução PJe. nº1020288-84.2016.8.11.0041. CONDENO a parte 

Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% do valor da condenação (artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil). Traslade-se cópia desta decisão ao processo de execução 

nº1020288-84.2016.8.11.0041, que deverá retomar seu regular 

processamento em relação às embargantes SPE AMAZON CONENGE MT 

PARK CONSTRUTORA LTDA e CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011628-67.2017.8.11.0041
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AÇÃO DE COBRANÇA DA COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1011628-67.2017.8.11.0041 VISTOS, 

WELISON ALAN DE ALMEIDA TORNICH, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 07/02/2016 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a Lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência juntado no ID: 6087246. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 8759795, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, e a carência da ação por já ter sido realizado o pagamento por 

via administrativa. No mérito, alegou sobre a improcedência do pedido 

inicial vez que já houve pagamento do seguro por via administrativa. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado 

no ID: 9597134. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO JÁ REALIZADO O Superior Tribunal de Justiça já 

assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o 

impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme documentos corroborados no ID: 8759800. 

Igualmente, segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal 

de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura craniofacial, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma 

tabela, tem-se que em caso de perda da mobilidade de um dos joelhos o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 9597134 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada com repercussão residual, perda de 

10% (dez por cento) da lesão da estrutura craniofacial, o qual 

corresponde a 100% (cem por cento) do teto máximo. Somados a 

repercussão média de 50% (cinquenta por cento) da perda da mobilidade 

do joelho esquerdo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 

padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 

10% de 100% do teto máximo (referente à estrutura crânio facial), 

SOMADOS a 50% de 25% do teto máximo (referente ao joelho esquerdo). 

Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 3.037,50 (três mil, 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), existindo, portanto uma 

diferença de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

WELISON ALAN DE ALMEIDA TORNICH a quantia de R$ 1.350,00 (mil, 

trezentos e cinquenta reais), referente à complementação da indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 07/02/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1007703-63.2017.8.11.0041 VISTOS, SERGIO BIRNFELD, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em síntese, que 

em 12/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório 

referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 1.154,36 (mil, 

cento e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) referentes às 

despesas com tratamento médico. Boletim de ocorrência no ID. 

5516426/5516637. Laudo pericial elaborado por perito judicial corroborado 

no ID. 9592105. A Requerida apresentou contestação no ID. 8804696, 

arguindo em preliminar a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, 

por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, argumentou sobre a 

improcedência do pedido inicial, ante a inconsistência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares. Discorreu ainda 

quanto à necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou tambem quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação a contestação corroborado no ID. 10404727. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O seguro DPVAT visa à indenização de danos pessoais 

à vítima de acidentes envolvendo veículos automotores que circulam na 

via terrestre, ou sua carga. Tais danos pessoais podem ser relativos à 

morte, invalidez permanente ou ressarcimento de despesas médicas 

(DAMS). A lei n° 6.194/74 regulamenta o DPVAT, sofreu alterações em 

seu texto, por meio das leis 11.482/2007 e 11.945/2009. A primeira reduziu 

o valor da indenização, fixando como parâmetro máximo o valor de R$ 

13.500,00 quando o segurado for acometido por invalidez permanente e o 

valor de até R$ 2.700,00 como reembolso a vítima no caso de despesas 

de assistência médica e suplementares comprovadas (DAMS). A lei 

estabeleceu uma tabela de graduação de percentuais de perda para os 

casos de invalidez. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência ID. 5516426, 

não ter sido elaborado na data do acidente, não é argumento capaz de 

desconstituir o direito Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira 

inequívoca, o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID. 

9592105. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda completa da mobilidade de um dos joelhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID. 9592105 dá conta de que a parte Autora apresenta e debilidade 

parcial permanente, com repercussão moderada de perda de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade laborativa do joelho direito à 

indenização corresponde, portanto, a R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos) incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao 

sinistro relatado, suportou gastos com despesas médico hospitalares - 

DAMS, na monta de R$ 1.154,36 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e 

trinta e seis centavos). A meu ver, encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos que a parte Requerente foi vítima do referido 

acidente automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os 

documentos, laudos e recibos acostados aos autos ID. 5516440/5516461. 

Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei nº 6.194/74 com as 

alterações das leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado ID. 

5516440/5516461. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento 

da indenização perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos 

documentos, não procede à alegação da seguradora de que a parte 

Requerente não comprovou as despesas médicas por ela efetivadas 

quando da ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se 

relacionam com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, 

é devido o valor de reembolso a vítima no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares comprovadas (DAMS), qual seja: R$ 
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1.154,36 (mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos). 

Quanto aos juros e correção monetária das despesas, nos termos da 

Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do 

desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, pagar ao Requerente, SERGIO BIRNFELD, a quantia de: A) - 

R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja 12/01/2017 (Súmula 580 STJ); B) 

– R$1.154,36 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos) referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data do 

desembolso. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000010-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DUQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1000010-28.2017.8.11.0041 VISTOS, 

ANTONIO CARLOS DUQUE, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO de benefício do seguro 

obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/08/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência corroborada no ID: 4550254. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 5901530, arguindo em preliminar 

a carência da ação por já ter sido realizado o pagamento por via 

administrativa. No mérito, alegou sobre a improcedência do pedido inicial 

vez que já houve pagamento do seguro por via administrativa, Discorreu 

ainda quanto à necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial corroborado no ID: 6756934. Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ REALIZADO O Superior 

Tribunal de Justiça já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do 

seguro DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da quantia 

restante, sendo absolutamente dispensável a desconstituição do termo de 

quitação ou a prova de existência de eventual vício de consentimento. A 

propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), de 

acordo com os documentos apresentado no ID: 5901538/5901552. 

Igualmente, segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal 

de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão neurológica, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por sua vez, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos no ID: 6756934 dá conta de que a parte Autora 

apresenta grau de repercussão leve, com perca de 25% (vinte e cinco por 

cento) da lesão neurológica, a indenização deve corresponder, a 

R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), inexistindo, 

portanto, qualquer diferença a ser perseguida pelo autor. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, 

ANTONIO CARLOS DUQUE, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos termos do 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da 

exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98 

do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005991-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO MARQUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005991-38.2017.8.11.0041 VISTOS, BENEDITO PAULO MARQUES 

PEREIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 29/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 511 de 1102



condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194.74. Certidão de Ocorrência juntada no ID: 4989115. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9341952 arguindo em preliminar, 

a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária 

a realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

a ausência de documento imprescindível para a demanda e a carência da 

ação ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido ante a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, discorreu pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado à no ID: 11170237. Impugnação a contestação ID. 11275115. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO LAVRADO NA DATA DO FATO. No que 

pese a alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez 

que não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com 

outras documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de 

causalidade entre o fato e as lesões sofridas. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência 

dos requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser 

cumprida para o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo 

Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. A ausência do 

boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento capaz de 

desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em inexistência de 

boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão confeccionada 

pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, ID. 

4989115, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, demonstrando 

de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial de ID. 11170237. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa da 

mobilidade de uma das mãos, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial acostado aos autos no ID: 11170237 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa da mão direita, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia Resp. N. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, pagar ao Requerente, BENEDITO PAULO 

MARQUES PEREIRA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

29/10/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006517-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006517-05.2017.8.11.0041 VISTOS, IVAIR JOSÉ DA SILVA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em síntese, que 

em 23/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência corroborada no ID. 5038331. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 11097354 arguindo em 

preliminar, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, a impugnação dos documentos juntados pela parte 

Autora e a ausência de comprovante de residência alegando ser requisito 

para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência confeccionado por uma 

autoridade policial, falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Defendeu pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Impugnação a contestação juntada no ID: 11276026. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11177570. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTAÇÃO No que tange a alegação de 

autenticidade da documentação, vislumbro ser prescindível a autenticação 

de tais documentos, uma vez que a procuração juntada no processo é 

suficiente para a adequação do pressuposto processual relativo à 

capacidade postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros 

os documentos juntados nos autos. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. A 

ausência do boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em 

inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão 

confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, no ID: 5038331, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e 

a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 11177570. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 11177570 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa 

do membro inferior direito, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pagar 

ao Requerente, IVAIR JOSÉ DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 23/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018359-79.2017.8.11.0041
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº. 

1018359-79.2017.8.11.0041 VISTOS, MAURITO GOMES GUIMARÃES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

18/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 8120267. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 10955122, arguindo em 

preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse 

de agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, e a ausência de comprovante de 

residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a falta de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, ausência nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. discorreu pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

10946849. Impugnação a contestação corroborado no ID: 11279514. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 8120267) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10946849. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10946849 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão média, perda 

de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro inferior 

esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso 

representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que 

definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

MAURITO GOMES GUIMARÃES, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 18/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017035-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código n°. 1017035-54.2017.8.11.0041(LP) VISTOS EM CORREIÇÃO, As 

partes no ID. 9288406, em petição ora conjunta requerem, a extinção do 

feito por DESISTÊNCIA da ação visto que, irão compor um acordo de forma 

extrajudicial. Por consequência, fica cancelada a realização de audiência 

designada para o dia 11 de SETEMBRO de 2017, às 12H00, no Núcleo de 

Mediação e Conciliação do Fórum da Capital. Ante o exposto, nos termos 

dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas remanescentes ao encargo da parte 

REQUERIDA, ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se 

beneficiária da justiça gratuita art. 98 do NCPC. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015841-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUSA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1015841-19.2017.8.11.0041 VISTOS, 

CLEITON DE SOUZA PEREIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 09/10/2012 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. 

Certidão de Ocorrência corroborada no ID: 7291500. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9687393 arguindo em preliminar a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a carência da ação por já ter sido 

realizado o pagamento por via administrativa. No mérito, alegou sobre a 

improcedência do pedido inicial vez que já houve pagamento do seguro 

por via administrativa, a ausência de boletim de ocorrência confeccionado 

por uma autoridade policial, e Discorreu quanto à necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Impugnação a 

contestação apresentada no ID: 10811449. Laudo pericial corroborado no 

ID: 10110969. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ 

REALIZADO O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação 

dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o 

recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. Ultrapassada 

essas questões, passo a análise do mérito. Em se tratando de pagamento 

de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros 

ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 

da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. A 

ausência do boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em 

inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão 

confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, no ID: 7291500, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e 

a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 10110969. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a 

própria seguradora efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em 

favor do autor, a importância de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), de acordo com os 

documentos apresentado no ID. 9687398. Igualmente, segundo a 

orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no 

enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa forma resta somente 

analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei 

nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 

11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por sua vez, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos no ID: 10110969 dá conta de que a parte 

Autora apresenta grau de repercussão moderada da referida lesão, com 

perca de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, a R$4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), portanto, o valor da diferença a ser 

recebido pelo autor é de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, CLEITON DE SOUZA PEREIRA, a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referentes à complementação da indenização do 
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seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 

426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, 

qual seja, 09/10/2012 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014961-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDER CARLOS DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014961-27.2017.8.11.0041 VISTOS, ANDER CARLOS DA SILVA LIMA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

29/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 7142507. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 8336660 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda e a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, 

pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 101774010. 

Impugnação a contestação corroborado no ID: 10916389. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 7142507, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10177401. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10177401 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do ombro direito, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ANDER CARLOS DA SILVA 

LIMA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 29/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008642-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MATHEUS SILVA LIMA (AUTOR)

ROSANIA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008642-43.2017.8.11.0041 VISTOS, DANILO MATHEUS SILVA LIMA, 

neste ato assistido por sua genitora, ROSANIA PEREIRA SILVA LIMA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 28/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a Lei 6.194/74. Certidão de ocorrência corroborada no ID: 5584093. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 11020932, arguindo em 

preliminar, que os fatos narrados não estão compatíveis com os 

documentos apresentados na exordial, a ausência de documento 

imprescindível para a demanda, a irregularidade processual, quanto à 

procuração da parte Requerente, a inépcia da inicial por falta de interesse 

de agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e a ausência de comprovante de 

residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

de ocorrência confeccionado por uma autoridade policial, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 11170557. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 11276375. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – INCONGRUÊNCIA DOS FATOS 

APRESENTADOS Ao que se refere essa preliminar, defendeu o Requerido 

que os fatos narrados não decorrem logicamente da conclusão dos fatos, 

alegando que a data do sinistro apresentado pelo Requerente não esta 

coerente com os documentos apresentados. Entretanto, vislumbro a data 

expressa na exordial, como mero erro material, uma vez que não trará 

nenhum prejuízo ao processo em questão. Desta feita, não acolho a 

preliminar arguida em contestação. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – IRREGULARIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. No que tange a preliminar da ausência 

de procuração assinada pela parte Autora, alegado pela Requerida, 

vislumbro que o documento está assinado na forma como determina o 

Código Civil, sendo desnecessária a suspensão do processo para sanar 

qualquer defeito processual, não restando alternativa se não desacolher 

tal preliminar. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, a ausência de Boletim de Ocorrência nos autos, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral, entretanto em análise aos autos 

verifico que este fora juntado no ID: 5584093, estando demonstrando de 

maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre 

este e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial no ID: 11170557. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11170557 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, perda 

de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa membro 

inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 
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inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, pagar ao Requerente, DANILO MATHEUS SILVA LIMA, neste ato 

representado por sua genitora ROSANIA PEREIRA SILVA LIMA, a quantia 

de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 28/01/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014223-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GONCALVES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014223-39.2017.8.11.0041 VISTOS, LUCAS GONÇALVES DE SIQUEIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/08/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência juntada no ID: 6825553. A 

Requerida apresentou contestação no ID:9310600, arguindo em preliminar 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, nexo causal e a inexistência de prova 

da invalidez. discorreu pela necessidade de produção de prova pericial 

que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

10177502. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10916982. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. A ausência do 

boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento capaz de 

desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em inexistência de 

boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão confeccionada 

pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, ID. 

6825553 que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, demonstrando 

de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial de ID. 10177502. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10177502 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do ombro direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, LUCAS GONÇALVES DE SIQUEIRA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
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centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/08/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013501-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GOMES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013501-05.2017.8.11.0041 VISTOS, LUCINEIDE GOMES DE LIMA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

21/06/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntada no ID: 6751704. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 10380137, arguindo em 

preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por 

falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, nexo causal e a inexistência de prova 

da invalidez. discorreu pela necessidade de produção de prova pericial 

que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no 

ID:10085800. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10916203. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6751704, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 10085800. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10085800 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade laborativa do ombro esquerdo, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, LUCINEIDE GOMES DE LIMA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/06/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020869-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOEL JACOBOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):
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Proc n°1020869-65.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente apesar 

de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a petição 

inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do 

STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em 

razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante 

do não cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015025-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO MARTINS DORNELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015025-37.2017.8.11.0041 VISTOS, LUCAS RODRIGO MARTINS 

DORNELLES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 16/02/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo coma lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntada no 

ID: 7220729. A Requerida apresentou contestação no ID: 9309736, 

arguindo em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, propugnou pela inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante ausência de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. discorreu pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado no ID: 10088619. Impugnação a contestação 

corroborado no ID: 10611146. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 7220729, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 10088619. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10088619 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, perda de 

25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa da mão direita, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, LUCAS RODRIGO MARTINS DORNELLES, a quantia de R$ 
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2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois e cinquenta centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/02/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015927-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA AYOLFI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015927-87.2017.8.11.0041 VISTOS, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA AYOLFI, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/08/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntada no ID: 7300802. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9370101, arguindo em preliminar 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante ausência de boletim de 

ocorrência confeccionado por uma autoridade policial, ausência de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. discorreu pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado no ID: 10095197. Impugnação a contestação 

corroborado no ID: 10919058. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 7300802, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 10095197. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos dedos do pé, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 10% (dez por cento), do 

teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 

no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10095197 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do 5° dedo do pé esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.012,50 (mil e doze reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA 

AYOLFI, a quantia de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/08/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019975-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO (AUTOR)

CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1019975-89.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente apesar 

de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, estando o processo paralisado há 

mais de 30 dias, conforme certidão retro, dando ensejo ao cancelamento 

da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015. Cumpre ressaltar o 

fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na 

medida em que o processo não será extinto em razão do abandono de 

causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas e 

documentos necessários para propositura da ação). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 30 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC/2015, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da 

distribuição (item 2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 

82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022473-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANDERSON DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°1022473-61.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente apesar 

de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a petição 

inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do 

STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em 

razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante 

do não cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017869-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº. 

1017869-57.2017.8.11.0041 VISTOS, LAURA SANTANA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

20/02/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência juntada no ID: 8056906. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 10045051, arguindo em 

preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por 

falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante ausência de boletim de 

ocorrência confeccionado por uma autoridade policial, ausência de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. discorreu pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado no ID: 10100104. Impugnação a contestação 

corroborado no ID: 10916344. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 
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qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, a 

ausência de Boletim de Ocorrência nos autos, não é argumento capaz de 

desconstituir o direito Autoral, entretanto em análise aos autos verifico que 

este fora juntado no ID: 8056906, estando demonstrando de maneira 

inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial no ID: 10100104. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura torácicos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 

10100104 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão residual perda de 10% 

(dez por cento) da lesão da estrutura torácica, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia REsp. n. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, LAURA SANTANA, a quantia de 

R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 

426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 20/02/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033753-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA DIVINO PEREIRA GUERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°1033753-29.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente apesar 

de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a petição 

inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do 

STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em 

razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante 

do não cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013489-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON ANTONIO CAMPOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506/O (ADVOGADO)

Heber Aziz Saber OAB - MT0009825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°1013489-88.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente apesar 

de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a petição 

inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do 

STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em 

razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante 

do não cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 
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consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022480-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°1022480-53.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente apesar 

de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a petição 

inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do 

STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em 

razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante 

do não cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022060-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORISVALDO DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°1022060-48.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente apesar 

de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a petição 

inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do 

STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em 

razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante 

do não cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033766-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°1033766-28.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente apesar 

de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a petição 

inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do 

STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em 

razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante 

do não cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034781-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°1034781-32.2017.8.11.0041 VISTOS, A parte Requerente apesar 

de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a petição 

inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do 

STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em 

razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante 

do não cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016170-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016170-31.2017.8.11.0041 VISTOS, RODRIGO ANTÔNIO DE FREITAS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/02/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 7325890. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9861274, arguindo em preliminar a inclusão 

da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial ante a falta de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez, e a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio. Discorreu ainda, pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10107681. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 10917267. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos 

requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser 

cumprida para o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo 

Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 7325890, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 10107681. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma tabela, tem-se 

que em caso de perda da mobilidade de um dos ombros o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10107681 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada com repercussão residual, perda de 

10% (dez por cento) da capacidade laborativa do punho direito, o qual 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do teto máximo. Somados a 

repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento) da perda da 

mobilidade do ombro direito correspondente a 25% (vinte e cinco por 

cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização 

equivale a 10% de 25% do teto máximo (referente ao punho direito), 

SOMADOS a 50% de 25% do teto máximo (referente ao ombro direito). 

Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.025,00 (dois mil 

e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 
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consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, RODRIGO ANTÔNIO DE FREITAS, a quantia de R$ 2.025,00 

(dois mil e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 02/02/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018250-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON DAVI DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018250-65.2017.8.11.0041 VISTOS, TALISON DAVI DE JESUS SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

13/03/2017 vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 8109250. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9649480, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro, e 

alegou também a ausência de documento imprescindivel para a demanda. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, e a ausência de boletim de ocorrência lavrado 

na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

10107770. Impugnação a contestação juntada no ID: 10611665. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos requisitos 

autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do 

prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser cumprida para 

o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de 

Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” 

(Súmula 257 do STJ). O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 
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superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

8109250) não ter sido elaborado na data do acidente, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral, uma vez que é demonstrado de 

maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 

10107770. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10107770 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, perda de 100% (cem por cento) da capacidade 

laborativa do membro inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia REsp. n. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, TALISON DAVI DE JESUS 

SILVA, a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/03/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016738-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYLA MARA DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016738-47.2017.8.11.0041 VISTOS, AYLA MARA DA SILVA 

FIGUEIREDO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 03/02/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

7644970. A Requerida apresentou contestação no ID:10396766 arguindo 

em preliminar, a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10109829. 

Impugnação a contestação ID. 10612164. Os autos vieram para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 7644970, decorrente 

do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o acidente de 

trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 

10109829. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 
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1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de lesão da estrutura craniofacial, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10109829 dá conta de 

que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da lesão da 

estrutura craniofacial, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS pagar ao Requerente, AYLA 

MARA DA SILVA FIGUEREIDO, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 03/02/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Processo Número: 1016730-70.2017.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016730-70.2017.8.11.0041 VISTOS, JEDERSON JUNIOR BELINK DOS 

SANTOS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 10/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID; 7644708. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9369414 arguindo em preliminar 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, Discorreu pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 

10439948. Impugnação a contestação juntada no ID: 10440207. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 7644708, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10151355. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 
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cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10151355 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, perda de 

25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa da mão direita, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, JEDERSON JUNIOR BELINK DOS SANTOS, a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 10/11/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017404-48.2017.8.11.0041
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ALOIR PACINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DA COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Processo nº 1017404-48.2017.8.11.0041 VISTOS, 

ALOIR PACINI, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 05/12/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

Discorre que o valor da indenização corresponde a 40 salários mínimos na 

data do efetivo pagamento, todavia, o valor recebido administrativamente, 

R$ 7.425,00 (sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), é inferior ao 

que entende fazer jus. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento da complementação do seguro obrigatório 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, além da quantia de R$ 3.754,00 (três mil, setecentos e cinquenta 

e quatro reais) referentes às despesas com tratamento médico. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 10960538 arguindo em 

preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação e a carência da ação por satisfação 

da indenização em esfera administrativa e a ausência de comprovante de 

residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, alegou 

sobre a improcedência do pedido inicial vez que já houve pagamento do 

seguro por via administrativa, e argumentou sobre a improcedência do 

pedido inicial, ante a inconsistência do pedido de reembolso por despesas 

médicas e suplementares. Discorreu ainda quanto à necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Impugnação a 

contestação corroborada no ID: 11279190. Laudo pericial juntado no ID: 

10939167. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR - DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. O Superior Tribunal de 

Justiça já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro 

DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido."(STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Desta feita, não há razão para o 

acolhimento da preliminar supramencionada. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), 

conforme documentos de ID: 10960600. Igualmente, segundo a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se 
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o montante pago administrativamente corresponde às lesões decorrentes 

do acidente sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 

19 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 

de junho de 2009, em caso de 1) perda anatômica e/ou funcional completa 

membro superior direito; 2) perda completa da mobilidade de um cotovelo; 

3) lesão da estrutura torácica; o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento); 25% (vinte e cinco por cento) e 

100% (cem por cento), respectivamente, do teto que é R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 10939167 dá conta de que o grau de 

repercussão das referidas lesões, média (50%) da capacidade laborativa 

do membro superior direito, intensidade intensa (75%) da capacidade 

laborativa do cotovelo esquerdo e leve (25%) da lesão da estrutura 

torácica, as indenizações correspondem, portanto a R$ 4.725,00 + 

R$2.531,25 + R$3.375,00= R$10.631,25 (dez mil, seiscentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), existindo, portanto, uma diferença de R$ 

3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de 

acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por derradeiro, 

afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou 

gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de R$ 

3.754,00 (três mil setecentos e cinquenta e quatro reais). A meu ver, 

encontra-se comprovado documentalmente nos autos que a parte 

Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, o que corrobora 

o nexo causal com os documentos, laudos e recibos acostados aos 

autos. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei nº 6.194/74 

com as alterações das leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 8001493 

pág. 21. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da 

indenização perseguida. A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro 

obrigatório de danos pessoais, causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em seu 

artigo 3º, inciso III, estabelece que, tratando-se de reembolso à vítima, no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares, o valor máximo 

da indenização a ser paga é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que o Requerente não comprova as 

despesas médicas obtidas, eis que não se tem dúvida de que se 

relacionam com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, 

é devido o valor de reembolso no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares comprovadas (DAMS), no teto máximo 

estabelecido em lei, qual seja: R$2.700,00 (dois mil setecentos reais). 

Quanto aos juros e correção monetária das despesas, nos termos da 

Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do 

desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, 

pagar ao Requerente, ALOIR PACINI, a quantia de: A) - R$ 3.206,25 (três 

mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) referentes à 

complementação da indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja: 05/12/2016 (Súmula 580 

STJ); B) – R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente à 

indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, 

art. 405) e correção monetária a partir da data do desembolso. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017666-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SOUZA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1017666-32.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 11126544 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 11068461/11068476 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11068476 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 11126544. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019441-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°1019441-82.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente ID. 

11198402 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 11046458 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 11046458 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no ID. 11198402. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015918-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NOVAES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015918-28.2017.8.11.0041 VISTOS, ROBERTO NOVAIS DO 

NASCIMENTO, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 12/01/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

7300099. A Requerida apresentou contestação no ID: 9727771 arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência confeccionado por uma autoridade policial, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10187444. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 10916299. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. A 

ausência do boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em 

inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve a juntada, no ID: 

7300099, demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade 

entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10187444. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos dedos do pé, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 10% (dez por cento), do 

teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 

no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10187444 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do 3° dedo do pé esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, ROBERTO NOVAIS DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 

1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/01/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029979-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DE AMORIM NUNES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029979-88.2017.8.11.0041 AUTOR: GREMIO 

DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - GDO RÉU: RUBENS DE AMORIM NUNES Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 

10603909), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 
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HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção na transação, 

cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. 

Como nada restou estabelecido no acordo entabulado, as custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029430-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALLYSON ASSIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029430-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GILBERTO 

ALLYSON ASSIS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 9986820, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 

de março de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 02. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025604-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO OAB - MT10449/O-O (ADVOGADO)

JOSIANNE AMELIA CORREA DE SOUZA FERNANDES OAB - MT7716/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025604-44.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIS FERNANDO 

CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 9509282, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 

de março de 2018, às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025604-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO OAB - MT10449/O-O (ADVOGADO)

JOSIANNE AMELIA CORREA DE SOUZA FERNANDES OAB - MT7716/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025604-44.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIS FERNANDO 

CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 9509282, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 

de março de 2018, às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Cumpra-se. 
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Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito L

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1022196-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARTE DE FREITAS NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022196-45.2017.8.11.0041 AUTOR: JOTTA 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: RICARTE DE FREITAS 

NETO Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por Jotta 

Participações e Empreendimentos Ltda EPP (Id nº 11125032) e Ricarte Dias 

Freitas Neto (Id nº 11074342), ambos em face da decisão de Id nº 

11028387, que indeferiu a liminar de despejo do requerido, bem como 

determinou a expedição de mandado de constatação e imissão de posse, 

caso seja confirmado o abandono do imóvel objeto deste litígio. O 

embargante Ricarte Dias Freitas Neto, ora requerido, sustenta que há 

contradição e não pode ser deferida a imissão, pois o contrato tem fiador 

e o imóvel encontra-se ocupado, haja vista que tal pretensão só pode ser 

realizada quando o imóvel esteja, efetivamente, desocupado, não estando, 

portanto, preenchidos os requisitos para a imissão na posse. Já o 

embargante Jotta Participações e Empreendimentos Ltda EPP assevera 

que a decisão foi omissa por não considerar que a fiança prestada no 

referido contrato não se encontra mais em vigência, sob o argumento de 

que o locador exerceu a prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 40, 

inciso V, da Lei n. 8.245/1991, e, por meio de notificação extrajudicial, 

requereu a substituição do fiador (ID 9059437), o que não foi cumprido 

pelo locatário. Os embargos foram interpostos tempestivamente. É relato 

do necessário. DECISÃO. (I) Embargos de Ricarte Dias Freitas Neto. Desde 

já, anoto que o não acolhimento dos presentes embargos de declaração é 

medida que se impõe. Ocorre que os embargos de declaração têm suas 

hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, que assim prevê: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No 

caso em apreço, as alegações do embargante não apontam qualquer das 

hipóteses condicionadoras previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo 

contradição, posto que a decisão embargada [Id nº 11028387] indeferiu o 

pedido de despejo liminar. Portanto rejeito os embargos opostos por 

Ricarte Dias Freitas Neto. (II) Embargos de Jotta Participações e 

Empreendimentos Ltda EPP. Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os 

embargos merecem acolhimento, ante o fato de a decisão embargada não 

ter apreciado a questão o requerimento de substituição do fiador (Id nº 

9059306 – pág. 3). Os embargos, portanto, nesse ponto devem ser 

conhecidos, mas, no mérito, não comportam provimento. Em análise do 

caderno processual, verifico que a notificação extrajudicial de Id nº 

9059437 e o aviso de recebimento - AR de Id nº 9059455 não guardam 

correlação entre si, uma vez que o aviso retro mencionado não evidencia 

qual o conteúdo enviado. Assim, não comprovada a efetiva notificação do 

requerido quanto à exigência de substituição do fiador, o contrato ainda é 

garantido pelo fiador atual, razão pela qual o seu conteúdo permanece 

incólume, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.245/91. DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, conheço os embargos interpostos por Ricarte Dias Freitas Neto 

e, no mérito, nego-lhes provimento. D’outra banda, conheço os embargos 

interpostos por Jotta Participações e Empreendimentos Ltda EPP e, no 

mérito, dou-lhes provimento, o que faço para sanar a omissão apontada, 

sobre a substituição do fiador, mantendo, contudo, a decisão embargada 

em seus próprios fundamentos. INDEFIRO o pedido de reconsideração de 

Id nº 11117901, tendo em vista que não restou deferido o pedido de 

despejo liminar, mas tão somente autorizada a emissão na posse no caso 

de restar constatado o abandono do imóvel. Ante a confirmação de que o 

imóvel permanece ocupado pela parte ré, desnecessária a expedição de 

mandado de constatação. Aguarde-se em cartório o decurso do prazo 

para impugnação à contestação e, após, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033937-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLGLAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIER AUTO POSTO CUIABA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033937-82.2017.8.11.0041 AUTOR: DOLGLAS 

FERREIRA DA SILVA RÉU: PREMIER AUTO POSTO CUIABA LTDA Vistos 

em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 10572973, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de 

fevereiro de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036002-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SIRQUEIRA ANDRADE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036002-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

BENEDITO DIAS REQUERIDO: BEATRIZ SIRQUEIRA ANDRADE - ME Vistos 

em Correição. Cuida-se de Ação de Reparação de Dano Moral, com pedido 

de tutela antecipada, ajuizada por Manoel Benedito Dias em desfavor de 

Joansa Eletronica (Beatriz Sirqueira Andrade-ME), ambos qualificados nos 

autos. Alega o requerente que foi surpreendido com a inscrição de seu 

nome no cadastro de proteção ao crédito por uma dívida incluída em 

23/10/2017 pela requerida, no valor de R$ 993,20 (novecentos e noventa 

e três reais e vinte centavos). Informa que desconhece a origem do 

débito, bem como a existência da requerida, argumentando ser indevida a 

referida negativação. Aduz que buscou administrativamente resolução 

com a requerida, porém sem sucesso. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 
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refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque restou 

demonstrada nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

10894088), o que dá suporte à alegação da parte autora. No caso em 

análise, a autora afirma desconhecer a origem do débito, bem como que 

não firmou qualquer negócio jurídico com a requerida, situação que, 

demonstrada a verossimilhança das alegações, conduz à aparência de 

restrição indevida, razão pela qual, impõe-se o deferimento da medida de 

urgência. Sobre o assunto, veja-se o julgado a seguir, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória por 

perdas e danos. Negativação. - Exclusão liminar deferida na origem. (1) 

alegada ausência de relação jurídica entre as partes. Restrição 

aparentemente indevida. Pressupostos satisfeitos. - A concessão da 

tutela antecipada tem como pressuposto a existência de prova inequívoca 

capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações do 

autor e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

consoante o artigo 273 do código de processo civil. - Mutatis mutandis: "se 

o agravante desconhece a origem do débito, nega ter firmado relação 

jurídica com a empresa responsável pela inscrição e nenhum indício 

autuado aponta em sentido contrário, desse conjunto advém juízo seguro 

quanto à possibilidade de deferimento antecipatório dos efeitos da tutela, 

mormente porque a medida poderá ser revertida no futuro, caso a 

realidade se mostre distinta daquela por ele apresentada.” (TJSC, AI n. 

2012.054408-0, Rel. O signatário, j. 19-12-2013). [...]" (TJSC; AI 

2014.073483-6; Joinville; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Henry 

Petry Junior; Julg. 05/03/2015; DJSC 13/03/2015; Pág. 102). Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão do nome do requerente 

nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 

300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no 

que se refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos: 1) 

PROCEDA, no prazo de 05 (cinco) dias, com a exclusão do nome do 

requerente dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015; 2) SE ABSTENHA de 

realizar novas cobranças do débito, bem como de inserir o nome do 

requerente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 10894064 , DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março 

de 2018, às 09h:00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto 

que o momento processual oportuno para definir a distribuição do ônus da 

prova é por ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, 

inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, inclusive em 

regime de plantão. Cuiabá - MT, 18 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito J

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036002-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SIRQUEIRA ANDRADE - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036002-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

BENEDITO DIAS REQUERIDO: BEATRIZ SIRQUEIRA ANDRADE - ME Vistos 

em Correição. Cuida-se de Ação de Reparação de Dano Moral, com pedido 

de tutela antecipada, ajuizada por Manoel Benedito Dias em desfavor de 

Joansa Eletronica (Beatriz Sirqueira Andrade-ME), ambos qualificados nos 

autos. Alega o requerente que foi surpreendido com a inscrição de seu 

nome no cadastro de proteção ao crédito por uma dívida incluída em 

23/10/2017 pela requerida, no valor de R$ 993,20 (novecentos e noventa 

e três reais e vinte centavos). Informa que desconhece a origem do 

débito, bem como a existência da requerida, argumentando ser indevida a 

referida negativação. Aduz que buscou administrativamente resolução 

com a requerida, porém sem sucesso. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque restou 

demonstrada nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

10894088), o que dá suporte à alegação da parte autora. No caso em 

análise, a autora afirma desconhecer a origem do débito, bem como que 

não firmou qualquer negócio jurídico com a requerida, situação que, 

demonstrada a verossimilhança das alegações, conduz à aparência de 

restrição indevida, razão pela qual, impõe-se o deferimento da medida de 

urgência. Sobre o assunto, veja-se o julgado a seguir, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória por 

perdas e danos. Negativação. - Exclusão liminar deferida na origem. (1) 

alegada ausência de relação jurídica entre as partes. Restrição 

aparentemente indevida. Pressupostos satisfeitos. - A concessão da 

tutela antecipada tem como pressuposto a existência de prova inequívoca 

capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações do 

autor e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

consoante o artigo 273 do código de processo civil. - Mutatis mutandis: "se 

o agravante desconhece a origem do débito, nega ter firmado relação 

jurídica com a empresa responsável pela inscrição e nenhum indício 

autuado aponta em sentido contrário, desse conjunto advém juízo seguro 

quanto à possibilidade de deferimento antecipatório dos efeitos da tutela, 

mormente porque a medida poderá ser revertida no futuro, caso a 

realidade se mostre distinta daquela por ele apresentada.” (TJSC, AI n. 

2012.054408-0, Rel. O signatário, j. 19-12-2013). [...]" (TJSC; AI 
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2014.073483-6; Joinville; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Henry 

Petry Junior; Julg. 05/03/2015; DJSC 13/03/2015; Pág. 102). Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão do nome do requerente 

nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 

300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no 

que se refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos: 1) 

PROCEDA, no prazo de 05 (cinco) dias, com a exclusão do nome do 

requerente dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015; 2) SE ABSTENHA de 

realizar novas cobranças do débito, bem como de inserir o nome do 

requerente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 10894064 , DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março 

de 2018, às 09h:00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto 

que o momento processual oportuno para definir a distribuição do ônus da 

prova é por ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, 

inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, inclusive em 

regime de plantão. Cuiabá - MT, 18 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito J

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035633-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035633-56.2017.8.11.0041 AUTOR: MANOEL 

PEREIRA DE ALMEIDA RÉU: CLARO S.A. Vistos em Correição. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Dívida c/c Indenização por Dano Moral, com pedido 

de tutela antecipada, ajuizada por Manoel Pereira de Almeida em desfavor 

de Claro S.A, ambos qualificados nos autos. O requerente assevera que 

teve seu crédito negado ao tentar comprar de forma parcelada no 

comércio local, sob o argumento de existir uma restrição em seu nome 

junto ao SCPC. Alega que, sem saber a origem da dívida, efetuou uma 

consulta em seu nome, onde foi possível verificar que, no dia 16/04/2014, 

seus dados foram negativados devido a uma suposta dívida no valor de 

R$ 358,06 (trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), referente 

ao contrato nº 102471403, com vencimento para o dia 14/12/2013. Aduz 

que propôs demanda contra a requerida no 4º Juizado Civel desta 

comarca, sob nº 8024841-44.2017.811.0001, entretanto fora julgada 

extinta em virtude da necessidade de pericia grafotécnica no contrato 

apresentado pela requerida, razão pela qual motivou o ajuizamento da 

presente demanda. Ao final, pugna pela concessão do benefício da justiça 

gratuita, bem como o deferimento da medida de antecipação de tutela, para 

que a requerida exclua seu nome do cadastro de proteção ao crédito. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) Valor da Causa: Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), consoante se afere no Id. nº 10843271 – pág. 

10. Verifica-se, ainda, que a parte autora pretende a condenação à título 

de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). E, considerando 

que, na presente demanda, a parte autora almeja, ainda, a declaração de 

inexistência de débito, o valor da causa deve ser composto, também, pela 

quantia correspondente ao conteúdo econômico do débito discutido, qual 

seja, R$ 358,06 (trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) - Id. 

nº 10843292. Assim sendo, CORRIJO de ofício o valor da causa, 

atribuindo à demanda o valor de R$ 10.358,06 (dez mil, trezentos e 

cinquenta e oito reais e seis centavos), o que faço com fulcro no art. 292, 

incisos II e VI, e § 3º, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com as 

alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) Tutela de urgência: 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque restou 

demonstrada nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

10843292), o que dá suporte à alegação da parte autora. No caso em 

análise, a autora afirma desconhcer a origem do débito, bem como que 

não firmou qualquer negócio jurídico com a requerida, situação que, 

demonstrada a verossimilhança das alegações, conduz à aparência de 

restrição indevida, razão pela qual, impõe-se o deferimento da medida de 

urgência. Sobre o assunto, veja-se o julgado a seguir, in verbis: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória por 

perdas e danos. Negativação. - Exclusão liminar deferida na origem. (1) 

alegada ausência de relação jurídica entre as partes. Restrição 

aparentemente indevida. Pressupostos satisfeitos. - A concessão da 

tutela antecipada tem como pressuposto a existência de prova inequívoca 

capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações do 

autor e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

consoante o artigo 273 do código de processo civil. - Mutatis mutandis: "se 

o agravante desconhece a origem do débito, nega ter firmado relação 

jurídica com a empresa responsável pela inscrição e nenhum indício 

autuado aponta em sentido contrário, desse conjunto advém juízo seguro 

quanto à possibilidade de deferimento antecipatório dos efeitos da tutela, 

mormente porque a medida poderá ser revertida no futuro, caso a 

realidade se mostre distinta daquela por ele apresentada.” (TJSC, AI n. 

2012.054408-0, Rel. O signatário, j. 19-12-2013). [...]" (TJSC; AI 

2014.073483-6; Joinville; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Henry 

Petry Junior; Julg. 05/03/2015; DJSC 13/03/2015; Pág. 102) Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão do nome da parte 

requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, 
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no que se refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos: 1) 

PROCEDA, no prazo de 05 (cinco) dias, com a exclusão do nome do 

requerente dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015; 2) SE ABSTENHA de 

realizar novas cobranças do débito, bem como de inserir o nome do 

requerente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

Considerando os documentos apresentados no movimento Id. nº 

10843295, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 

11h:30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, inclusive em regime de 

plantão. Cuiabá - MT, 18 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito J

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1038135-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE LESIUK SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038135-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IRENE 

LESIUK SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado de intimação e de citação. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022056-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MAGALHAES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA SANTANA MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022056-11.2017.8.11.0041 AUTOR: REINALDO 

MAGALHAES DE MORAES RÉU: MARCIA REGINA SANTANA MARTINS 

Vistos. Ante a desocupação voluntária do imóvel, desnecessária a 

prestação de caução e a expedição de mandado de despejo coercitivo. 

Assim sendo, CUMPRA-SE tão somente a parte final do decisum constante 

no Id. nº 10538945, com a citação da parte requerida, observando-se, 

para tanto, o novo endereço fornecido pela parte autora. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cuiabá, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D'OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037832-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037832-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SALIM 

KAMEL ABOU RAHAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. Considerando que 

a exordial não atende alguns dos requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que seja intimado o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de indeferimento, emendar a inicial, a fim de: 1. Indicar o 

endereço eletrônico da parte demandada, nos termos do art. 319, inciso II, 

do Código de Processo Civil; 2. Indicar a opção pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação, nos termos do art. 319, inciso 

VII, Código de Processo Civil; Em igual prazo, deverá a parte autora, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou atendidas as 

determinações, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037832-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037832-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SALIM 

KAMEL ABOU RAHAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. Considerando que 

a exordial não atende alguns dos requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que seja intimado o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de indeferimento, emendar a inicial, a fim de: 1. Indicar o 

endereço eletrônico da parte demandada, nos termos do art. 319, inciso II, 

do Código de Processo Civil; 2. Indicar a opção pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação, nos termos do art. 319, inciso 

VII, Código de Processo Civil; Em igual prazo, deverá a parte autora, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou atendidas as 

determinações, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024976-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUSSA AMILA DA GAMA MACHADO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA ISABEL DE ARAUJO OAB - MT21531/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024976-55.2017.8.11.0041 AUTOR: NUSSA AMILA 

DA GAMA MACHADO MAGALHAES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. Considerando os 

documentos acostado aos autos no movimento Id. nº 9423803, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de Maio de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035269-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035269-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LENILDO 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Lenildo da Silva em desfavor de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A (CLARO TV), ambos qualificados no autos. Narra o 

autor que, ao tentar realizar compras, foi surpreendido com a informação 

de que o seu nome está inscrito no cadastro de maus pagadores. Porém, 

aduz que o débito que lhe está sendo cobrado pela requerida é 

inexistente, tendo em vista a ausência de relação de prestação de 

serviços entre eles, pois jamais os adquiriu e são provenientes de um 

contrato que ele nunca assinou, bem como até então desconhecia. Com o 

escopo de suspender a negativação que sustenta ser indevida, requer, 

em sede de tutela de urgência, que a requerida retire a negativação 

efetuada no cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. (i) Valor da Causa: Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

correspondente à pretensão de condenação da requerida em indenização 

por danos morais. Verfica-se, ainda, que, a parte autora pretende seja 

declarado inexistente o débito que originou a negativação de seu nome 

junto aos órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 53,20 (cinquenta e 

três reais e vinte centavos). Com efeito, o valor da causa deve ser 

composto pela soma dos valores supraindicados. Assim sendo, CORRIJO 

de ofício o valor da causa, atribuindo à demanda o valor de R$ 10.053,20 

(dez mil e cinquenta e três reais e vinte centavos), o que faço com fulcro 

no art. 292, inciso VI, e §3º, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE 

com as alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) Tutela de 

Urgência: Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

10782052), o que dá suporte à alegação da parte autora. Ademais, a parte 

autora nega ter firmado qualquer relação jurídica com a empresa ré, 

apontando como indevida a negativação. Nesse sentido, vide julgado a 

seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

CAUTELAR. NEGATIVAÇÃO. ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

EXCLUSÃO DO NOME. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Para 

deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 

300 do NCPC. 2. O ajuizamento de ação na qual se nega a relação 

contratual e se discute a inexistência de débito, autoriza o Poder Judiciário 

a conceder a tutela de urgência de natureza cautelar para exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

demanda.” (TJMG; AI 1.0702.15.081119-9/001; Rel. Des. Marcos Lincoln; 

Julg. 08/02/2017; DJEMG 15/02/2017 Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a 

negativação persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, 

uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com créditos e formalizar 

transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na 

hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior e regular inclusão do nome do requerente nos 

órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, 

ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, no que se refere especificamente ao 

débito discutido nestes autos. Para o caso de descumprimento desta 

decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando o 

documento acostado ao Id nº 10782027, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Março de 2018, 

às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

02. Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil Intime-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 18 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027445-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GOMES OLIVEIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027445-74.2017.8.11.0041 AUTOR: VICTOR GOMES 

OLIVEIRA NETO RÉU: LUIS MARIO TEIXEIRA Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 9695408, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2018, 

às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024467-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024467-27.2017.8.11.0041 AUTOR: UNIAO AVICOLA 

AGROINDUSTRIAL LTDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. Considerando que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Março 

de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 02. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003206-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003206-06.2017.8.11.0041 AUTOR: MARILENE 

APARECIDA DA SILVA RÉU: MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E 

SERVICOS - ME, YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Vistos em Correição. Considerando que a requerida Maqtec – Comercio de 

Veículos Peças e Serviços – ME não foi citada para a audiência de 

conciliação anteriormente designada (Id. nº 11082200), REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 09h00min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida Maqtec – Comercio de Veículos Peças e 

Serviços – ME, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037339-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037339-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: J. A. F. 

FERREIRA ALIMENTOS EIRELI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por J. A. F. Ferreira – Alimentos EIRELI em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A, ambos qualificados no autos. Alega o requerente que possuía 

um plano de telefonia com a requerida, o qual foi rescindido em fevereiro 

de 2015 em razão da portabilidade de todas as linhas telefônicas para 

empresa Tim. Assevera que, aos 11.12.2017, foi surpreendido com a 

inscrição dos seus dados no cadastro restritivo de crédito, pelos débitos 

de R$ 6.028,85 (seis mil e vinte e oito e reais e oitenata e cinco centavos) 

referente ao contrato nº 0219424724, e pelo valor de R$ 15.066,30 

(quinze mil e sessenta e seis reais e trinta centavos) referente ao contrato 

nº 2111785278, ambos apontados pela requerida. Sustenta que, em 

contato com a requerida, esta informou que os débitos oriundos do 

contrato nº 0219424724 correspondiam ao período de 01/2015 a 09/2017. 

Já os débitos do contrato nº 2111785278, abrangiam o período de 12/2014 

a 10/2017. Assevera que a requerida não informou se os débitos seriam 

provenientes de telefonia fixa ou móvel, já que na cidade da parte autora, 

Água Boa/MT, não existe cobertura de plano fixo da requerida na cidade. 

Por fim, aduz que, apesar de diversos contatos com a requerida alegando 

a portabilidade dos serviços, não obteve êxito na retirada das restrições 

do cadastro restritivo de crédito. Com o escopo de suspender a 

negativação que sustenta ser indevida, requer, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida retire a negativação efetuada no cadastro 

restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 
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urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

11098361). Ademais, há nos autos a solicitação de portabilidade realizada 

em 07.02.2015, o que da suporte à alegação da parte autora, a qual 

sustenta que, desde o ano de 2015, realizou a portabilidade das suas 

linhas telefônicas para a empresa TIM (Id nº 11098374). Por fim, 

corroborando a probabilidade do direito, a parte autora acosta aos autos, 

no Id nº 11098363, tela do site da requerida, na qual é possível verificar a 

inexistência de cobertura dos serviços de telefonia fixa da requerida na 

região da empresa autora. Assim sendo, comprovada a portabilidade em 

02/2015, se mostra indevida a cobrança realizada após a portabilidade. 

Nesse sentido, vide julgados a seguir, in verbi: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES AO PEDIDO 

DE CANCELAMENTO DA LINHA CONTRATADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO 

- TARIFAS INEXIGÍVEIS - DÍVIDA DESCONSTITUÍDA - MONTANTE 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada nos 

autos a origem da dívida, e sendo a fatura referente à época em que o 

usuário já tinha realizado pedido de cancelamento da linha contratada, 

além de ter procedido à portabilidade para outra operadora, o débito deve 

ser desconstituído. Se a empresa de telefonia efetua cobrança de período 

posterior ao pedido de cancelamento da linha contratada, e a falha na 

prestação dos serviços culmina na negativação indevida do nome do 

consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos 

morais é medida que se impõe. O valor da reparação deve ser fixado com 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” 

(TJ/MT, Ap 149029/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, 

Publicado no DJE 22/11/2016) Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação 

persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que 

ficará impossibilitada de trabalhar com créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em 

apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior e regular inclusão da parte requerente nos órgãos restritivos de 

crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

PROCEDA com a exclusão do nome da parte dos cadastros restritivos de 

crédito, no que se refere especificamente aos débitos discutidos nestes 

autos. Para o caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação 

de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, 

do citado Diploma Processual. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de março de 2018, 

às 11h:30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, 

Código de Processo Civil Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. 

Cuiabá - MT, 18 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito AT
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Processo Número: 1011008-55.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011008-55.2017.8.11.0041 AUTOR: JOILTON DIAS 

DA SILVA RÉU: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA Vistos em Correição. 

Ante o teor da certidão constante no Id. nº 8285169, REDESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 20 de Fevereiro de 2018 às 11h30min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. Com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. Observe-se, para o ato de citação, os endereços 

indicados pela parte autora no movimento de Id. nº 9268835. INTIMEM-SE 

as partes da data designada para a audiência de conciliação, com as 

advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, ante o noticiado pela parte autora no termo acostado no Id nº 

8193036, no sentido de que a audiência anteriormente designada restou 

infrutífera, devido a não localização da parte requerida para citação, 

DETERMINO a citação do requerido no endereço acostado no Id. nº 

9268861. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031380-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GONCALVES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES OAB - 776.664.027-91 

(PROCURADOR)

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (RÉU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031380-25.2017.8.11.0041 AUTOR: VANIA 

GONCALVES GOMES PROCURADOR: FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES 

RÉU: DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos em 

Correição. Considerando que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 06 de março de 2018, às 11h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 
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CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de recebimento (art. 246, I, 

CPC), para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. 

Sem prejuízo do disposto supra, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias e sob pena de cancelamento de distribuição (art. 290, 

CPC), apresentar o comprovante de pagamento das custas, vez que no Id. 

nº 10236955 consta somente a guia de recolhimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito L

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1027469-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALLESSANDRY DORILEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thompson José de Oliveira OAB - MT0011752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA GUIMARAES GODINHO DE MORAIS (RÉU)

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027469-05.2017.8.11.0041 AUTOR: GUILHERME 

ALLESSANDRY DORILEO RÉU: JAMES JESUINO DE OLIVEIRA, THALITA 

GUIMARAES GODINHO DE MORAIS Vistos em Correição. Trata-se de 

Ação de Despejo com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Guilherme 

Alessandry Dorileo em desfavor de James Jesuino de Oliveira e Thalita 

Guimarães de Moraes Oliveira, todos qualificados nos autos. Consta na 

inicial que a parte autora firmou contrato de locação com o primeiro 

requerido, com data de início em 30.11.2015 e término para 30.11.2016, 

tendo como objeto o imóvel de sua propriedade, situado na Avenida Seis, 

s/nº, Condomínio Residencial Imola, Parque das Nações, Torre 03, 

apartamento 24, Cuiabá/MT. Aduz o requerente que, findo o prazo 

contratual supracitado, a locação passou a viger por tempo indeterminado, 

tendo o primeiro requerido quitado regularmente as parcelas até fevereiro 

do corrente ano. Entretanto, sustenta que, após esse período, o casal 

requerido terminou o relacionamento, tendo o primeiro requerido saído do 

imóvel e transferido a responsabilidade à segunda requerida. Entretanto, 

essa, não vem cumprindo com a quitação dos aluguéis. Ainda segundo o 

requerente, por não ter mais interesse na continuidade da locação, 

notificou os requeridos para desocupação do imóvel. Todavia, a segunda 

requerida permanece no imóvel. Desse modo, o requerente postula a 

concessão da liminar de despejo. É a síntese. Decido. Na presente ação, 

pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos 

aluguéis e encargos locatícios. As possibilidades de despejo liminar estão 

estabelecidas no art. 59 da Lei nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a 

seguinte hipótese: “Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder- se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, 

mostra-se necessário: a) o oferecimento de caução no valor 

correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o contrato desprovido 

de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais 

sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois bem. Com 

relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato firmando entre as partes 

(Id. nº 9697290), que se trata de locação para fim residencial com vigência 

inicialmente fixada até 30.11.2016 (cláusula sexta), sendo que, não houve 

pacto de nenhuma das garantias previstas no art.37 supracitado. Da 

mesma forma, constam nos autos notificações extrajudiciais (Id. nº 

9697381, 9697389 e 9697290, p.6/7), as quais, indicam a inadimplência 

dos locatários. Portanto, demonstrada de forma clara a relação existente 

entre as partes, assim como estando preenchidos os requisitos exigidos, 

impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo promovente, ficando o 

despejo condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de 

aluguel, consoante estabelecido no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Lado 

outro, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada 

pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme 

regra do § 3º do citado art. 59. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, 

por conseguinte, determino o quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para 

prestar caução, no valor equivalente a três meses de aluguel; 2. Prestada 

a caução, EXPEÇA-SE o mandado de intimação da parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no 

mesmo prazo, efetue depósito judicial do valor total devido, sob pena de 

despejo compulsório. 3. Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem 

purgada a mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado 

de despejo coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas 

e coisas, com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, 

mediante termo. 4. Uma vez efetivado o despejo, remova os bens 

encontrados, se o interessado não os remover, cabendo à parte autora 

disponibilizar ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento 

da ordem. 5. Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força 

policial e o arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de 

Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, 

às 10h:30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

02. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada no Id nº 9697295, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá, 15 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024452-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024452-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ODIRLEY 

NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 9342278, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 

2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 
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dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024452-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024452-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ODIRLEY 

NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 9342278, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 

2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024107-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABILA REGINA DOS ANJOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024107-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FABILA 

REGINA DOS ANJOS RIBEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 9295713, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 

de fevereiro de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024107-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABILA REGINA DOS ANJOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024107-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FABILA 

REGINA DOS ANJOS RIBEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 9295713, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 

de fevereiro de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033177-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BELEM GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ AUTOS Nº 1033177-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU 

SEGUROS S/A REQUERIDO: EDER BELEM GOMES Vistos em Correição 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Itaú Seguros S/A em desfavor de Eder Belem 

Gomes, ambos qualificados nos autos. Alega, a parte autora, que o 

requerido é participante do grupo consorcial n.º 000.90322.274.1. 

Sustenta que o requerido adquiriu, mediante contrato de alienação 

fiduciária, o veículo Honda Civic, cor prata, modelo e ano 2008, placa KAM 

2491. Aduz que o requerido está inadimplente com as parcelas e, mesmo 

devidamente constituído em mora, manteve-se inerte quanto ao 

adimplemento do débito. Por essa razão, requer, em sede de tutela de 

urgência, que seja determinada a busca e apreensão do veículo 

supracitado. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec-Lei n° 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 

Com efeito, nos termos do artigo 3º do Decreto Lei nº 911, de 01.10.1969, 

o “proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente”. E, consoante o art. 

2º, § 2º, do supracitado Decreto, a mora decorrerá do simples vencimento 

do prazo e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento. Vejamos: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014).” Nesse sentido, os documentos atrelados à inicial, 

demonstram a relação contratual (Id. nº 10460466), bem como a 

inadimplência (Id nº 10460447, p.1 e 2). No tocante à constituição em 

mora, a notificação enviada ao requerido (Id nº 10460447, p.1 e2), 

satisfaz a exigência legal. Ademais, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Assim sendo, com 

base nos artigos 2º, § 2º, e 3° do Dec. Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a 

medida pleiteada, o que faço para determinar que seja expedido o 

competente mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora, na pessoa indicada pelo autor na inicial. Para o efetivo 

cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que o 

devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3° do 

DL 911/69). Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme valor 

apresentado pelo credor fiduciário na inicial, devidamente acrescido dos 

honorários advocatícios, que, nessa hipótese, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre a quantia devida. Adimplida a dívida, o bem lhe será restituído 

livre de ônus (art. 3°, §2° do Dec. Lei 911/69). Caso contrário, após os 

cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, 

§ 1° do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o 

registro. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar 

resposta em 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2° do art. 3° do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. DEFIRO o pedido de restrição judicial, no prontuário do veículo 

via sistema RENAJUD, conforme autoriza o art. 3°, § 9°, do Dec. Lei 

911/69, devendo os autos permanecer em gabinete até a efetivação da 

restrição. Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar 

audiência de conciliação, considerando que se tratar de feito de Busca e 

Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033177-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BELEM GOMES (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033333-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CORREA BOTELHO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033333-24.2017.8.11.0041 AUTOR: JUCILENE 

CORREA BOTELHO LEITE RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

10486269, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 10h30min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025879-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA NILCE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025879-90.2017.8.11.0041 AUTOR: MARILZA NILCE 

RAMOS RÉU: RN COMERCIO VAREJISTA S.A, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 9547473, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 

de Maio de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 
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Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1025417-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO OAB - SP29443 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (RÉU)

JBP EMBALAGENS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025417-36.2017.8.11.0041 AUTOR: DISTRIBUIDORA 

FARMACEUTICA PANARELLO LTDA RÉU: JBP EMBALAGENS LTDA, ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Protesto, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Panpharma Ditribuidora de Medicamentos 

Ltda em desfavor de JBP Embalagens Ltda, ambos qualificadas no autos. 

Alega a empresa requerente que tomou conhecimento da existência de um 

título protestado junto ao Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, no 

valor de R$ 1.534,00 (mil quinhentos e trinta e quatro reais), oriundo de 

mercadorias fornecidas pela ré que não foram pagas. Assevera que 

tentou quitar a dívida junto ao cartório, ocasião em que obteve a 

informação de que a baixa do protesto só seria possível com 

apresentação de carta de anuência emitida pela requerida. Aduz que, 

diante de tal informação, buscou contato com a empresa ré por diversas 

formas, todavia não obteve êxito. Menciona que, apesar de constar no site 

da Receita Federal que a empresa encontra-se em situação regular, a 

mesma fechou, não sendo possível a sua localização. Sustenta, ainda, 

que, devido ao grande lapso temporal, a parte autora não possui em seu 

poder os títulos que deram origem aos protestos, razão pela qual pugna 

pela consignação em juízo dos valores devidos. Por essa razão, requer, 

em sede de tutela de urgência, que seja determinada a sustação dos 

efeitos do protesto. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Isso porque os documentos acostados aos autos conferem 

verossimilhança aos fatos narrados na exordial, posto que deles é 

possível se inferir o protesto realizado por falta de pagamento do título nº 

453447724 cujo valor era de R$ 1.534,00 (mil quinhentos e trinta e quatro 

reais) conforme no Id nº 9483619. Pois bem. A orientação jurisprudencial é 

no sentido de que, nos casos de cancelamento de protesto regular, deve 

se aplicar o disposto no art. 26 da Lei nº 9492 de 10.09.1997, que assim 

dispõe: “Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado 

diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 

interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia 

ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do 

título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de 

anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no 

registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.” 

Assim sendo, após o pagamento da dívida, se não houver pactuação 

diversa, cabe ao devedor, postular ao credor a expedição de carta de 

anuência para ser apresentada no cartório, com o fito de solicitar o 

cancelamento protesto. Ocorre que, conforme narrado na inicial, a parte 

autora vem sofrendo dificuldades em contatar com o devedor, razão pela 

qual almeja a consignação em Juízo dos valores devidos. Deste modo, 

entendo que, se efetuado o depósito em Juízo de quantia suficiente para a 

quitação da dívida, não há razão para que os efeitos do protesto 

perdurem, mormente se a parte autora está com dificuldades de encontrar 

a parte requerida para saldar a dívida e solicitar a expedição de carta de 

anuência. À propósito, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. Efetuado o depósito em juízo de quantia suficiente 

para a quitação da dívida, não há razão para que se mantenham os 

protestos impugnados, que devem ser liminarmente cancelados, mormente 

pela dificuldade enfrentada pelo autor em pagar diretamente à empresa 

credora, não mais localizada no endereço informado no cadastro nacional 

de pessoa jurídica, impossibilitando, assim, de obter-se a necessária carta 

de anuência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ/RS, Agravo de 

Instrumento Nº 70074845900, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 

19/10/2017). Destarte, nesses casos, por força do que preceitua o art. 

335, inciso III, do Código Civil, a consignação é o meio adequado para que 

o devedor se libere da obrigação. Outrossim, ressai dos autos, ainda, o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a anotação do 

protesto persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma 

vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar 

transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na 

hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a regular anotação do protesto. Posto isso, com base no 

art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

provisória de urgência, o que faço para autorizar a consignação dos 

valores referentes ao pagamento da dívida existente entre as partes, 

devendo o autor efetuar o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 542, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Efetivado o depósito, OFICIE-SE ao Cartório do 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá para que SUSPENDA, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

efeitos do protesto referente ao título nº 453447724, no qual a parte 

autora consta como devedora. CITE-SE o requerido para levantar o 

depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor, ex vi do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Alegada a insuficiência do depósito, INTIME-SE o autor para, querendo, 

complementá-lo no prazo de 10 (dez) dias. Se a parte requerida 

comparecer e aceitar o valor ofertado, EXPEÇA-SE o competente alvará 

eletrônico, devendo os honorários do advogado da parte autora, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor, serem abatidos do montante 

consignado. Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 13 

de Dezembro de 2017. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito AT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033826-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARTINS DE FREITAS OAB - MT17460/O (ADVOGADO)

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILFRAN OLIVEIRA BERTHOLDO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033826-98.2017.8.11.0041 AUTOR: CRISTINA 

SANTANA DUARTE MARINS RÉU: WILFRAN OLIVEIRA BERTHOLDO DE 

SOUZA Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 
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hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10559727, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 

de fevereiro de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023144-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RAIHANHE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

SOLENIU DE JESUS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR JOAQUIM SOARES - ME (REQUERIDO)

ADILSON CAPRINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023144-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SOLENIU 

DE JESUS AMORIM, FLAVIA RAIHANHE DA SILVA DUARTE REQUERIDO: 

ADILSON CAPRINI, LEONOR JOAQUIM SOARES - ME Vistos em Correição. 

Ante o teor da certidão constante no Id. nº 10306623, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2018, às 12h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. Com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida, Leonor 

Joaquim Soares-ME, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de 

fato formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 

e 344, ambos do Código de Processo Civil. Observe-se, para o ato de 

citação, o teor da decisão constante no movimento de Id. nº 10055438. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034728-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGRAD DIAGNOSTICOS MEDICOS E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO TOLEDO CORREA OAB - SP52834 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034728-51.2017.8.11.0041 AUTOR: DIAGRAD 

DIAGNOSTICOS MEDICOS E SERVICOS LTDA RÉU: DIAG-RAD 

DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME Vistos em Correição. Trata-se 

de Ação de Cessação de Uso Indevido de Nome Empresarial e Marca, com 

pedido de Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por 

Diagrad Diagnósticos Médicos e Serviços LTDA EPP em desfavor de 

Diag-Rad Diagnósticos Radiológicos LTDA ME, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Narra a autora que é uma empresa fundada no 

ano de 2012 por médicos radiologistas, tendo como principal objetivo 

oferecer serviços em radiologia, sendo especializada em telerradiologia, 

ressonância magnética, tomografia computadorizada, raios-x, mamografia, 

densitometria óssea e medicina nuclear, à disposição de interessados em 

todo o território nacional. Diz que possui proteção de uso exclusivo de seu 

nome empresarial e marca “DIAGRAD”, uma vez que é registrada na Junta 

Comercial e tem o registro de marca devidamente concedido pelo Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial-INPI. Apesar disso, afirma que a 

requerida está utilizando seu nome empresarial e marca “DIAGRAD”, de 

maneira inescusável e com conduta de má fé, acarretando-lhe prejuízos e 

também para o público consumidor mais desatento que, ao se deparar com 

os serviços oferecidos pela requerida, “será levado a erro e à confusão”. 

Assevera que fez grandes investimentos para criar e consolidar a sua 

imagem e identidade para que, “sem constrangimentos, a requerida venha 

se apoderar de nome e marca alheia, para alcançar um desvio de 

clientela”. Pugna, assim, pela concessão de tutela de urgência para que a 

requerida seja determinada a se abster de utilizar a qualquer título e 

divulgar sob qualquer meio, o nome empresarial e marca DIAGRAD e/ou 

alterando-a para qualquer outra que não se assemelhe ou se confunda 

com “DIAGRAD”, até julgamento da presente ação. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da autora porque evidenciado pelos 

documentos acostados que esta foi legalmente constituída no ano de 

2012, utilizando o nome empresarial “Diagrad - Diagnosticos Médicos e 

Serviços”, atuando no ramo de realização de exames de radiologia. 

Afere-se, ainda, que a autora possui o registro da marca “DIAGRAD” no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (Id. nº 10706711). Por 

outro lado, ao que se nota dos elementos inicialmente apresentados, a 

requerida foi constituída no ano de 2015, com a utilização do nome 

empresarial “Diag-Rad Diagnósticos Radiológicos” (Id. nº 10706920), o que 

retrata ter atuação no mesmo ramo comercial da autora. Vê-se, ainda, que 

o nome adotado pela requerida não aparenta ser de uso comum e possui 

indevida semelhança com o nome constituído previamente pela autora, 

pois a distinção se dá apenas a utilização de um sinal de hífen (-), que, a 

priori, não altera sua compreensão e fonética, surge a possibilidade de tal 

uso ser indevido, por ofensa ao art. 129 da Lei nº 9.279/1996, regula os 

direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial[1]. Em casos 

desta natureza, a concessão de tutela antecipada de urgência se mostra 

adequada, conforme julgados a seguir colacionados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA -MARCA REGISTRADA NO 

INPI - USO INDEVIDO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 273, CPC - 

PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RECEIO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 

-Estando presentes a verossimilhança da alegação e o receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, é cabível a antecipação da tutela para 

impedir o uso de marca regularmente registrada junto ao INPI” (Data de 

publicação: 13/06/2014 - TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 

10180130006646001 MG). “MARCAS E ABSTENÇÃO DE USO. 

Demonstração de registro junto ao INPI, bem como a semelhança de 

atividades. Tutela antecipada que concede ordem de abstenção da 

expressão "power" existente no nome empresarial da agravante-ré. 

Fundamento de existência de registro, no INPI, das expressões 'Power 

Segurança' e 'Power System', pela agravada. Os serviços prestados por 

ambas as empresas atestam a possibilidade de confusão. 

Requerente-agravada que está no mercado há mais de 20 anos. Não 

demonstração de prejuízo advido da decisão, que deve ser mantida. 

Presentes os requisitos para concessão da liminar de abstenção. Não 

provimento” (Data de publicação: 13/11/2015 - TJ-SP - Agravo de 

Instrumento AI 21117972520158260000 SP 2111797-25.2015.8.26.0000) 

Além das semelhanças verificadas nos nomes empresariais, nota-se 
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através dos documentos juntados, que a requerida estaria utilizando em 

sua página no Facebook, imagens de publicidade extraídas do site da 

autora (DIAGRAD), apenas adaptando-as com seu logotipo (DIAG-RAD). 

Há, portanto, risco de erro e confusão perante o público consumidor e 

que, tal ação, resulte em violação da imagem e identidade da autora na 

prestação de serviços relacionados à realização de exames radiológicos. 

Demonstrado, assim, o perigo de dano. Posto isso, com base no artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, para determinar que a requerida se abstenha de utilizar a 

qualquer título e divulgar sob qualquer meio, o nome empresarial e marca 

DIAGRAD, mesmo que alterando-o para qualquer outro que a ele se 

assemelhe ou se confunda (DIAG-RAD). Para o caso de descumprimento 

dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do 

CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, 

nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 

Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 

319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 29 de Maio de 2018, às 08h, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 01. Observando-se o prazo de, 

pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. 

Cuiabá, 15 de Dezembro 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 129. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro 

validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo 

assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, 

observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos 

arts. 147 e 148”. K.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1033742-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATHILDE TREVIZAN PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033742-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

MATHILDE TREVIZAN PEGORARO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada 

por Maria Mathilde Trevizan Pegoraro em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda (Telexfree), ambos qualificado nos autos, em decorrência da 

sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

1055618, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, 

DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, haja vista se tratar a 

parte autora de pessoa idosa. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031816-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS DE FREITAS PARTICIPACOES S/A (EXEQUENTE)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO (EXECUTADO)

GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo a parte exequente para depositar o valor da diligência 

ou oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034834-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRANA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034834-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARNES 

BOI BRANCO LTDA REQUERIDO: NUTRANA LTDA Vistos em Correição. 

Trata-se de execução de título extrajudicial na qual a parte exequente, em 

observância à gradação legal do art. 835 do Código de Processo Civil, 

indicou como bem específico a ser penhorado dinheiro depositado ou 

aplicado em instituição financeira. CITE-SE a parte executada por correio 

(art. 247, CPC) para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. 

Consigne-se na carta de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 
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de realização da penhora via BACENJUD. FIXO os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) do valor do débito, com redução à metade no 

caso de pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 

827 do referido Diploma Processual. Intime-se. Cuiabá, 29 de Novembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito G

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002418-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT0014843A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002418-89.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANA 

PAULA SANTOS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 4714000, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 23 de fevereiro de 2017, às 09h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

23 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020608-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLY CRYSTYNNA MENDES ROZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021728-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

S. F. D. S. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034252-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034252-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IDELMAN 

MARIEL MARTINEZ DE MELO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por 

Idelman Mariel Martinez de Melo em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

10627016, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021560-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA COSTA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021733-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019215-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SANTANA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022206-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014845-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036014-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

C M SILVA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036014-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROBSON 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO PAN S.A., C M SILVA 

COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos em Correição. Trata-se de 

Ação de Anulação Contratual por Vício Oculto c/c Reparação de Dano 

Material e Moral, com pedido de tuela antecipada, ajuizada por Robson 

Pereira do Nascimento em desfavor de CM Automóveis e Banco Pan 

Americano, ambos qualificados nos autos. Relata que em 23/09/1999, 

adquiriu um veículo Gol G4 – Modelo 2013, Placa: AVO-7720 com a 1ª 

requerida, dando uma entrada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

e financiando o saldo restante de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos 

reais) com a 2ª requerida. Aduz inicialmente que, após a compra, o veículo 

começou a apresentar problemas graves, como a falta de estabilidade ao 

dirigir, aquecimento no motor, adulteração da quilometragem, fato este que 

ensejou a propositura da presente demanda. Assevera que propôs, no 2º 

Juizado Civel da Capital, o processo nº 803666589-71.2017.811.0001, que 

fora julgado extinto em virtude da necessidade de perícia no veículo, bem 

como o processo nº 8030558-37.2017.811.0001, no 1º Juizado Civel da 

Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão para obrigar a 2ª 

requerida fornecer os boletos sem juros e multa de mora, decorrente do 

atraso nas parcelas já vencidas. Ao final, requer a declaração de nulidade 

do contrato de financiamento, assim como a manutenção do veículo na 

sua posse. É a síntese. DECIDO. In casu, a parte autora requereu a 

concessão da tutela de urgência de forma incidental, consistente no 

pedido de tutela antecipada para ser, in limine, manter o requerente no 

veículo até deslinde final do processo. Pois bem. O art. 300 do Código de 

Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade 

do direito e no perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella 

Bueno: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”.[1] Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são: 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. À propósito, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, vejamos: “IMISSÃO NA POSSE - COMPRA E VENDA 

ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA 

– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo 

de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de 

urgência.” (TJMT RAI 126221/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). Entretanto, no caso em apreço, 

não há comprovação sumária do direito invocado pela parte autora, uma 

vez que, muito embora seja possuidor do bem em razão do contrato de 

financiamento entabulado entre as partes (Id nº 10897060 – pág. 19/26), 

não restou demonstrada qualquer abusividade capaz ensejar, ab initio, a 

elisão da mora do requerente ou a comprovação de que o mesmo tenha 

adimplido com sua obrigação assumida. Ademais, a parte autora não 

demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que não há comprovação de descumprimento da decisão de Id nº 

10897470 pela 2ª requerida, de forma a aferir a mora do requerente pelo 

pagamento ou não dos boletos, conforme determinado a referida decisão. 

Assim, inobstante os argumentos iniciais, verifico que o litígio versa sobre 

questão que impõe o contraditório para sua análise, o que torna inviável a 

concessão da tutela antecipada neste momento. Assim, valendo-me de 

cognição sumária, entendo que os requisitos necessários para a 

antecipação da tutela não se mostram presentes, razão pela qual o 

indeferimento do pedido liminar da obrigação de fazer é medida que se 

impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência de pleiteada, por não 

estarem preenchidos os requisitos necessários para sua concessão, sem 

prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a 

comprovação dos pressupostos necessários. Considerando inexistir nos 
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autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

10896995, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Março de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE as requeridas para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro 

de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24. V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019977-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021846-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONI FOSCHIERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022178-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEREGILDO SALVATERRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022143-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR ORCENA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022419-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012169-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNA DELLA VALENTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010730-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGBERTO ELVIS MATTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021748-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELYELTON DENES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025251-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON ALMEIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035068-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (REQUERIDO)

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (REQUERIDO)

DENIS FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035068-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS REQUERIDO: DENIS FERNANDO DA 

SILVA, CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA, CONSTRUTORA PALEARE LTDA 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação Revocatória, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Heriewerton Silvander Dos Reis em face de 

Denis Fernando Silva, Claudevir Francisco Tosta e Construtora Paleare 

Ltda, devidamente qualificados nos autos. O requerente narra que é 

credor do 1º requerido da importância de R$ 863.106,67 (oitocentos e 

sessenta e três mil, cento e seis reais e sessenta e sete centavos), 

conforme termo de confissão de dívida [Id nº 10750482, pág. 15/18]. 

Informa que, em virtude do não adimplemento da obrigação por parte do 

requerido, propôs em 16/10/2017 a ação de execução do referido título nº 

1032025-50.2017.811.0041, que esta tramitando por este Juízo. Aduz que, 

em 17/10/2017, logo após a propositura da demanda executiva, os 

requeridos fizeram alteração contratual da 3ª requerida para transferir a 

totalidade das cotas do 1ª requerido para o 2ª requerido, com nítido intuito 

de fraudar a execução, sendo tal alteração registrada na JUCEMAT em 

30/10/2017. O pedido de gratuidade restou indeferido, com a concessão, 

contudo, do direito ao parcelamento das despesas processuais, conforme 

consta no Id nº 10947530. A requerente em manifestação de Id nº 

11068614, pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o 

benefício da justiça gratuita, argumentando que o requerente atualmente 

se encontra afastado de suas funções laborais, percebendo auxilio 

doença pelo INSS. Desta feita, pugna pela concessão da justiça gratuita 

ou deferindo o recolhimento ao final do processo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. (i) Do pedido de reconsideração 

Analisando os autos, verifico que o requerente trouxe elementos de 

provas suficientes para demonstrar sua hipossuficiência temporária, vez 

que se encontra afastado de seu trabalho em virtude doença ocupacional, 

recebendo auxilio doença pelo INSS, conforme consta o Id nº 11068627. A 

viabilidade do recolhimento de custas ao final requer a demonstração da 

incapacidade momentânea, como orienta o art. 456, caput, da CNGC. No 

caso em tela, entendo que restou devidamente comprovados os motivos 

do requerente, pelo que não há como impedir a parte de querer ver o 

Estado-Juiz decidir sobre fatos dos quais sustenta ter sido seu direito 

ameaçado, tão somente porque não se realizou o pagamento antecipado 

das despesas processuais. Tal decisão negatória iria de encontro à 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, qual reza que 

todos terão acesso aos Poder Judiciário independente do pagamento de 

taxas [1]. Sendo assim, comprovada as condições de miserabilidade 

momentânea na forma da lei, em caráter excepcionalíssimo, impõe-se a 

decisão favorável ao pleito, permitindo a postergação do pagamento das 

custas judiciais ao final do processo. Ante o exposto, defiro parcialmente 

o pedido de reconsideração formulado no Id nº 11068614, para permitir o 

recolhimento das custas e despesas processuais no final do processo, 

devendo a parte autora, contudo, recolher as despesas com diligências 

necessárias aos cumprimentos dos atos de intimação. PROCEDA-SE com 

as alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) Da Antecipação de 

tutela Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque a 

execução foi distribuida em 16/10/2017 e a alienação das cotas sociais da 

3ª requerida fora registrada na junta comercial em 30/10/2017, 

conprovandos os argumentos do requerente. Não bastasse tais pontos, 

outrossim, a probabilidade do direito se faz também presente no fato do 

adquirente, segundo requerido, ser funcionário do primeiro demandado (Id. 

10750469 – pág. 2). Assim, nota-se que as cotas sociais, foram alienadas 

após a propositura da execução, a funcionário do 1º requerido. Além 

disso, o perigo de dano se mostra na ocultação do patrimônio do devedor, 

o que pode ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor, 

razão pela qual, impõe-se o deferimento da medida de urgência. Sobre o 

assunto, veja-se o julgado a seguir, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS - 

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUNTO AO CONTRATO SOCIAL 

DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - CABIMENTO - EXERCÍCIO DO PODER 

GERAL DE CAUTELA PELO MAGISTRADO - PREVENÇÃO DE FUTUROS 

LITÍGIOS ENVOLVENDO TERCEIROS DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE DANO 

CONCRETO AO AGRAVANTE - ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA E. 

CORTE.- Traduz-se a situação em autêntico e inquestionável provimento 

cautelar decorrente do poder geral de cautela, o qual tem o magistrado 

para fim assegurar a utilidade do feito originário que discute a invalidade 

da alienação das cotas sociais de anterior titularidade do agravado, nos 

termos do artigo 798 do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1076668-8 - Curitiba - Rel.: Angela Maria 

Machado Costa - Unânime - J. 29.01.2014) Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior retirada da averbação na JUCEMAT. 

Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar 

que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso averbe, no contrato 

social da sociedade empresária CONSTRUTORA PALEARE LTDA, a 

existência da presente demanda, uma vez que se mostra inviável a 

anotação por meios próprios pelo autor na execução, diante a alienação 

das cotas sociais a terceiros. No mais, ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março 

de 2018, às 10h:00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITEM-SE os requeridos para apresentarem contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se, inclusive em regime de plantão. 

Cuiabá - MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 5º XXXIV - são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos 

Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 

poder; W

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035068-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (REQUERIDO)

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (REQUERIDO)

DENIS FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para depositar o valor referente às diligências ou 

oferecer os meios para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1036492-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETTENY SOARES OKADA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036492-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KETTENY 

SOARES OKADA DE MORAES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos em Correição. Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias e sob pena de indeferimento, emendar a petição inicial, acostando 

aos autos a sentença coletiva a ser liquidada, porquanto se trata de 

documento indispensável, a teor do art. 320 do referido Diploma 

Processual. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, 

remetam-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1026585-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAURO CERCI (DEPRECANTE)

ADALGIZA PORTUGAL CERCI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA OAB - PR24456-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDICE CERCI JUNIOR (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026585-73.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: CARLOS 

MAURO CERCI, ADALGIZA PORTUGAL CERCI DEPRECADO: EURIDICE 

CERCI JUNIOR Vistos. Mantenho a audiência designada para o dia 

1º.03.2018 às 15h30min (ID 9668329), a ser realizada na sala de 

audiência da 8ª Vara Cível desta Comarca. Considerando o que preconiza 

o art. 455 do Código de Processo Civil, deverá o(a) advogado(a) da parte 

interessada intimar a(s) testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do 

local da solenidade designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo 

ou, se preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à audiência 

independentemente de intimação, sob pena de, em caso de não 

comparecimento ou de inércia na realização da intimação, ser considerado 

como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 

do Código de Processo Civil). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na 

forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC, bem como da data 

designada para realização do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, por 

seus patronos, via DJE, advertindo de que a ausência injustificada do(a) 

advogado(a) à solenidade acarretará em dispensa da produção da prova 

e devolução imediata da missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 

do Código de Processo Civil). Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC. Cumpra-se Cuiabá/MT, 19 de Dezembro 

de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1033998-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMEIRE BUENO CAMARGO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KÊNIA LEITE DA SILVA (DEPRECADO)

JHONATHAN KEVIM LEITE DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033998-40.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: EDMEIRE 

BUENO CAMARGO DEPRECADO: JHONATHAN KEVIM LEITE DA SILVA, 

KÊNIA LEITE DA SILVA Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente 

missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002091-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DO CARMO BONET (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HASSAN MOHAMAD ANNAN OAB - PR33665 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ CALGARO (DEPRECADO)

JOAO CARLOS CALGARO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002091-47.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: MARINA 

DO CARMO BONET DEPRECADO: MAURO LUIZ CALGARO, JOAO 

CARLOS CALGARO Vistos. Considerando que a parte interessada trouxe 

aos autos novo endereço das pessoas a serem intimadas (ID 9635793), 

assim como o caráter itinerante da presente carta precatória (art. 262 do 

CPC), determino a sua remessa ao r. Juízo da Comarca de Comodoro/MT 

para regular cumprimento do ato deprecado. Comunique-se ao r. Juízo 

Deprecante para que providencie a intimação das partes (parágrafo único 

do art. 262 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013714-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEFILLEY STUARTY DOS SANTOS PIMENTA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE REATO OAB - RO2061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA DIAS (DEPRECADO)

BERENICE LUIZA ASSIS SANTIAGO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013714-11.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: DIEFILLEY 

STUARTY DOS SANTOS PIMENTA DEPRECADO: THIAGO DA SILVA DIAS, 

BERENICE LUIZA ASSIS SANTIAGO Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Em caso de 

diligência positiva, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, 

consignando as nossas homenagens. Do contrário, caso a diligência reste 

negativa, intime-se a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia 

por mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva 

sem o devido cumprimento (art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013726-25.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA PAULINO BARBOSA (DEPRECANTE)

SINDY PAULINO BARBOZA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALICIA PAULINO OAB - 651.548.601-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIVERTON FREDERICO DE SOUZA (DEPRECADO)

ANDERSON BARBOSA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013726-25.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: MARIA 

EDUARDA PAULINO BARBOSA, SINDY PAULINO BARBOZA 

REPRESENTANTE: NATALICIA PAULINO DEPRECADO: ANDERSON 

BARBOSA, WIVERTON FREDERICO DE SOUZA Vistos. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Em caso de 

diligência positiva, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, 

consignando as nossas homenagens. Do contrário, caso a diligência reste 

negativa, intime-se a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia 

por mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva 

sem o devido cumprimento (art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014021-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE FREITAS OAB - SP250765 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014021-96.2016.8.11.0041 DEPRECANTE: SEMENTES 

J C MASCHIETTO LTDA DEPRECADO: IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME 

Vistos. Considerando o teor da certidão acostada ao ID 9639894, 

INTIME-SE a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais 

de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o 

devido cumprimento (art. 393 da CNGC). Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014268-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICANA VILHENA LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES OAB - RO5349 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY SANTINI MORAES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014268-77.2016.8.11.0041 DEPRECANTE: 

AMERICANA VILHENA LTDA - EPP DEPRECADO: FRANCIELY SANTINI 

MORAES Vistos. Ante o teor das certidões de ID 4861373, 5766869, 

10417074 e 11116942, que indicam uma possível falha no sistema PJE, 

determino que a Secretaria, de forma excepcional, proceda a 

materialização dos documentos necessários ao ato deprecado e 

encaminhe à Central de Mandados para o devido cumprimento. Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014350-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA SANTOS MARQUES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS EDUARDO ESPOSTO OAB - SP271138 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANELSON NASCIMENTO SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014350-74.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: EDILEUSA 

SANTOS MARQUES DEPRECADO: EVANELSON NASCIMENTO SANTOS 

Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1016037-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIAL RBN - SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 

LIMITADA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCISCO FREITAS RAMOS OAB - MG87796 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MANCO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016037-23.2016.8.11.0041 DEPRECANTE: SOCIAL 

RBN - SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITADA 

DEPRECADO: MARIA APARECIDA MANCO Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Em caso de 

diligência positiva, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, 

consignando as nossas homenagens. Do contrário, caso a diligência reste 

negativa, intime-se a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia 

por mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva 

sem o devido cumprimento (art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1028259-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028259-86.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: AUTO 

POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA DEPRECADO: JOSE 

SABINO DA SILVA - EPP Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da presente como mandado. Em caso de diligência positiva, 

devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as 

nossas homenagens. Do contrário, caso a diligência reste negativa, 

intime-se a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais 

de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o 

devido cumprimento (art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 
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de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1023037-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI SOARES DE ASSUNCAO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023037-40.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA DEPRECADO: SUELI 

SOARES DE ASSUNCAO Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta 

precatória protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos 

no art. 260 do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada 

de documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não 

veio instruída com cópia da petição inicial e do despacho/decisão proferido 

pelo Juízo de origem (inciso II[1] do art. 260 do CPC), os quais deverão ser 

entregues à parte a ser citada na consumação do ato processual, 

conforme determina o inciso V[2] do art. 250 do Código de Processo Civil. 

Dessa forma, OFICIE-SE ao r. Juízo de origem, solicitando que envie cópia 

dos documentos necessários ao cumprimento do ato deprecado, 

advertindo que a inércia pelo prazo de 30 (trinta) acarretará na devolução 

da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 

267, inciso I, do Código de Processo Civil). Aportando aos autos os 

documentos solicitados, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia 

da presente como mandado. Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC. Int. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 

260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o 

inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato 

conferido ao advogado; (...) [2] Art. 250. O mandado que o oficial de 

justiça tiver de cumprir conterá: (...) V - a cópia da petição inicial, do 

despacho ou da decisão que deferir tutela provisória; (...) R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1023068-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR EVANGELISTA DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA MARQUES DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023068-60.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: AGENOR 

EVANGELISTA DA SILVA DEPRECADO: MARIA HELENA MARQUES DA 

SILVA Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em caso de diligência positiva, devolva-se a 

presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas 

homenagens. Do contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a 

parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na 

forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1029198-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE FERNANDES MARTINS (DEPRECADO)

ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029198-66.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA DEPRECADO: ELMO 

HENRIQUE MORETTI MARTINS, JANE FERNANDES MARTINS Vistos. 

Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

recolheu apenas o valor referente à distribuição da missiva neste Juízo. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de 

cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1025001-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE JORGE DA SILVA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEODETE ALVES DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025001-68.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: MARLETE 

JORGE DA SILVA DEPRECADO: DEODETE ALVES DOS SANTOS Vistos. 

Considerando o que dispõe a Resolução nº 11/2017/TP acerca das 

competências para distribuição de carta precatória neste Juízo, verifico 

que a presente missiva deve ser redistribuída a uma das varas 

especializadas de família e sucessões. Dessa forma, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO da presente carta precatória a uma das varas 

especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1025343-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE BARBOSA DOS SANTOS CONCEICAO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE DA CONCEIÇÃO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025343-79.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: JOSEANE 

BARBOSA DOS SANTOS CONCEICAO DEPRECADO: CARLOS ANDRE DA 

CONCEIÇÃO Vistos. Considerando o que dispõe a Resolução nº 

11/2017/TP acerca das competências para distribuição de carta precatória 

neste Juízo, verifico que a presente missiva deve ser redistribuída a uma 

das varas especializadas de família e sucessões. Dessa forma, determino 

a REDISTRIBUIÇÃO da presente carta precatória a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1025862-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEVALDO ANDRE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025862-54.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

BENEVALDO ANDRE DEPRECADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Diante da notícia de falecimento da parte 

autora, bem como o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) 

meses, determino a devolução da presente missiva ao r. Juízo deprecante, 
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com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1034492-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034492-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CLEBERSON ROBERTO FERREIRA REQUERIDO: ARNON OSNY MENDES 

LUCAS PRESIDENTE DO DETRAN/MT Vistos. Considerando o que dispõe a 

Resolução nº 11/2017/TP acerca das competências para distribuição de 

carta precatória neste Juízo, verifico que a presente missiva deve ser 

redistribuída a uma das varas especializadas da Fazenda Pública. Dessa 

forma, determino a REDISTRIBUIÇÃO da presente carta precatória a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1032010-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI SEEGER COITINHO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032010-81.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

DEPRECADO: ERNANI SEEGER COITINHO Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Em caso de 

diligência positiva, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, 

consignando as nossas homenagens. Do contrário, caso a diligência reste 

negativa, intime-se a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia 

por mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva 

sem o devido cumprimento (art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito W

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1020834-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEX COTTON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT0011238A-B (ADVOGADO)

LUIZA ALESANDRA RIBEIRO FRONZA OAB - SC33084 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DEMARCO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020834-42.2016.8.11.0041 DEPRECANTE: TEX 

COTTON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA DEPRECADO: MARCELO 

DEMARCO Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em caso de diligência positiva, devolva-se a 

presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas 

homenagens. Do contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a 

parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na 

forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1020228-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. DE MOURA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020228-77.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DEPRECADO: E. P. DE MOURA - 

ME Vistos. Considerando o que dispõe a Resolução nº 11/2017/TP acerca 

das competências para distribuição de carta precatória neste Juízo, 

verifico que a presente missiva deve ser redistribuída à vara ambiental. 

Dessa forma, determino a REDISTRIBUIÇÃO da presente carta precatória à 

Vara Especializada do Meio Ambiente. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1022245-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON GUIMARAES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR OAB - MT8564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AVALONE (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022245-86.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

VANDERSON GUIMARAES DEPRECADO: MARCELO AVALONE Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em caso de diligência positiva, devolva-se a presente missiva 

ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Do 

contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a parte interessada 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da CNGC), 

advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como 

determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância 

das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012763-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA LOPES MARCELINO DE BARROS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DOS SANTOS FREITAS ME (DEPRECADO)

NADYNNE KURTZ BARROSO (DEPRECADO)

GERSON ANTONIO DE BARROS (DEPRECADO)

JOAO BATISTA ADOLFO DE FREITAS (DEPRECADO)

KARINE KURTZ (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012763-17.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: PRISCILLA 

LOPES MARCELINO DE BARROS DEPRECADO: GERSON ANTONIO DE 

BARROS, R. C. DOS SANTOS FREITAS ME, KARINE KURTZ, NADYNNE 

KURTZ BARROSO, JOAO BATISTA ADOLFO DE FREITAS Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em caso de diligência positiva, devolva-se a presente missiva 

ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Do 

contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a parte interessada 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da CNGC), 

advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 553 de 1102



acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como 

determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância 

das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1008700-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA KESROUANI (DEPRECADO)

HALEX MACIEL SILVA VIEIRA (DEPRECADO)

CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008700-46.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BOM 

CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME DEPRECADO: SANDRA KESROUANI, 

HALEX MACIEL SILVA VIEIRA, CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA Vistos. 

Considerando o que dispõe a Resolução nº 11/2017/TP acerca das 

competências para distribuição de carta precatória neste Juízo, verifico 

que a presente missiva deve ser redistribuída à vara de Fazenda Pública. 

Dessa forma, determino a REDISTRIBUIÇÃO da presente carta precatória a 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034668-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIEL LINKON XAVIER DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034668-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HELIEL 

LINKON XAVIER DE ALMEIDA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por 

Heliel Linkon Xavier de Almeira em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

10697884, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037436-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037436-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SEDARE 

ANESTESIOLOGIA LTDA REQUERIDO: HESA 114- INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos em Correição. No intuito de manter a 

imparcialidade no julgamento, declaro-me suspeito para processar e julgar 

o feito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1°, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, determino o encaminhamento dos autos ao 

meu substituto legal. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 08 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1031852-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA (AUTOR)

CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES (RÉU)

MARCOS GUEDES DOS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031852-26.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEUDSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA, LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA 

RÉU: MARCOS GUEDES DOS REIS, JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação Declaratória de Usucapião 

Extraordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cleudson 

Pereira Oliveira e Lindalva Viegas de Lara Pinto Oliveira em desfavor de 

Marcos Guedes dos Reis e de Jusciere da Silva Brito Guedes. Consoante 

consta na exordial, sustentam os autores que mantêm, há mais de 20 

(vinte) anos, a posse mansa, pacífica e ininterrupta do apartamento nº 902 

do Edifício Odeon, localizado na Rua Jiboia, nº 129, Bairro Alvorada, em 

Cuiabá - MT. Informam que, contudo, foram notificados para desocuparem 

o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, pelo que postulam a concessão da 

tutela de urgência para que sejam mantidos na posse do imóvel. 

Originalmente distribuído ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, os 

autos foram redistribuídos a esta 8ª Vara Cível em razão do decisum 

constante no Id. nº 10724936, por meio do qual aquele r. Juízo reconheceu 
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a conexão da presente demanda com os autos da Ação de Imissão na 

Posse nº 1026385-66.2017.8.11.0041. É o relato do necessário. DECIDO. 

Ab initio, anoto que os autores agravaram da decisão que, nos autos da 

Ação de Imissão na Posse nº 1026385-66.2017.8.11.0041, determinou a 

imissão dos requeridos na posse do imóvel, tendo sido concedido o efeito 

suspensivo da decisão agravada, razão pela qual o pedido de tutela de 

urgência no presente feito restou prejudicado. Com efeito, em consulta 

processual no Sistema PJE do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

verifiquei que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1013802-75.2017.8.11.0000, foi deferido o efeito suspensivo ativo, pelo 

que já se encontra suspensa a ordem de imissão dos requeridos na posse 

do imóvel litigioso, ante a determinação de “suspensão da decisão 

agravada até o julgamento” do referido recurso. Assim sendo, deixo de 

apreciar o pedido de tutela de urgência em virtude da perda superveniente 

do interesse, diante da concessão do efeito suspensivo ativo no Agravo 

de Instrumento nº 1013802-75.2017.8.11.0000. CITEM-SE para responder, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob as advertências legais (artigo 344, 

CPC): 1) pessoalmente, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo; e 2) por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, os réus em 

lugar incerto (artigo 256, inciso I, CPC). Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. Anoto que, 

in casu, nos termos do art. 246, §3º, do CPC, está dispensada a citação 

dos confinantes, posto que a ação tem por objeto unidade autônoma de 

prédio em condomínio. INTIMEM-SE, via postal, para que manifestem 

eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, por meio de 

seus representantes legais (art. 242, § 3º, CPC), encaminhando-se a cada 

ente uma cópia da petição inicial, assim como dos documentos acostados. 

EXPEÇA-SE edital de publicação noticiando a propositura da presente 

ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos do CPC), indicando os dados do imóvel 

usucapiendo para ciência de eventuais interessados, o qual deverá ser 

afixado no átrio do Fórum e publicado em jornal de ampla circulação local 

às expensas da parte autora. Após o cumprimento de todas as 

deliberações, o que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos. 

Às providências. Cuiabá, 19 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito W

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010649-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L H RESTAURANTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010649-08.2017.8.11.0041 AUTOR: GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L H RESTAURANTE LTDA 

Vistos em Correição. Considerando que a citação da parte requerida não 

respeitou o prazo de 20 (vinte) dias, disposto no art. 334 do CPC (Id nº 

8763206), REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de março 

de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 02. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037343-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ALVES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (RÉU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037343-14.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

ROBERTO ALVES MARTINS RÉU: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - 

ME, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME Vistos em Correição. Cuida-se de 

Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Indenição por Dano Moral e 

Material, com pedido de exibição de documentos e tutela antecipada, 

ajuizada por Paulo Roberto Alves Martins em desfavor de O S Instituto 

Odontológico Ltda-ME (Oral Sin Implantes) e de Oral Sin Franquias Ltda, 

ambos qualificados nos autos. Alega o requerente que celebrou com as 

requeridas, em abril de 2016, um contrato de prestação de serviços de 

implante de proteses dentárias, no valor de 11.700,00 (onze mil e 

setecentos reais), acrescidos de R$ 9.864,00 (nove mil, oitocentos e 

sessenta e quatro reais), relativos ao procedimento de enxerto para 

fixação das proteses, totalizando o valor de R$ 21.564,00 (vinte e um mil, 

quinhentos e sessenta e quatro reais). Assevera que, para o pagamento 

do procedimento, foi feita uma entrada de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 

reais) e pago o restante em cheques prédatados. Ressalta que as 

proteses foram realizadas em 16/06/2017, ou seja, mais de um ano depois 

do início do contrato. Informa que, por diversas vezes, ficou em situação 

vexatória, pelo fato dos dentes caírem da protese na frente de amigos e 

parentes, razão pela qual, não conseguindo a resolução definitiva do 

problema, buscou junto às requeridas a rescisão contratual, bem como a 

restituição dos valores pagos. Assevera, entretanto, que tal pretensão 

restrou infrutífera, motivo pelo qual sustou os pagamentos dos últimos 

cheques e procurou outra clínica para realização do procedimento. Com o 

escopo de suspender a exibilidade da cobrança dos cheques, pugna pelo 

deferimento da medida de antecipação de tutela, bem como requer a 

inversão do ônus da prova, para que as requeridas apresentem a 

documentação faltante do contrato celebrado. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, num juízo de cognição sumária, 

verifico que, no presente caso, não há elementos que autorizem a 

concessão da tutela antecipada pretendida, pois a declaração de 

inexigibilidade dos cheques não teria efeito prático “in casu”, já que o 

requerente promoveu a sustação dos cheques, conforme Id nº 11099005. 

Da mesma forma, ausente a probabilidade do direito, ante a natureza do 

título, que é de livre circulação, de modo que há inoponibilidade das 

exceções pessoais a eventuais terceiros de boa-fé. Destarte, “quem for 

demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao 

portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor" (art. 25 da Lei do Cheque). 

Por conseguinte, emitidos os cheques e sustados seus pagamentos, como 

na hipótese dos autos, a responsabilidade deve recair sobre o emitente, 

ressalvado seu direito de regresso contra o terceiro que inadimpliu a 

obrigação da qual se originam as cártulas. À propósito, vide julgado a 

seguir, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM REPARAÇÃO 

POR DANO MORAL. CHEQUE SUSTADO. EXCEÇÕES PESSOAIS EM FACE 

DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA 

PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. 

O cheque é um título de crédito que possui as características da 

literalidade e da abstração. Não são oponíveis exceções pessoais, 

advindas do negócio base ao portador da cártula, a não ser que reste 

evidenciada má--fé do mesmo, conforme aduz a redação do artigo 25 da 

Lei nº 7.357/85. 2. O protesto de cheques sustados não implica 

necessariamente em má--fé do portador. O não pagamento decorrente do 
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"motivo 21" não impede a realização do protesto por terceiro de boa--fé. 3. 

Tratando--se de cheque pós-datado, o termo inicial de contagem do prazo 

prescricional é contado a partir da data nele consignada como de emissão. 

Não havendo comprovação da data efetiva da realização do protesto, não 

é possível averiguar a ocorrência de prescrição ao tempo de sua 

realização. 4. Não demonstradas provas de má-fé do portador, ou de que 

este não seria qualificado para efetuar o protesto, não é possível 

suspender esta medida, ou evitar protestos futuros, ante a ausência de 

verossimilhança para a concessão de tutela antecipada pretendida na 

origem. 5. Recurso desprovido.” (TJCE; AI 0625647-18.2014.8.06.0000; 

Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 

14/10/2015; Pág. 91). Ademais, inobstante os argumentos iniciais, entendo 

que o litígio versa sobre questão que impõe o contraditório para sua 

análise, o que torna inviável a concessão da tutela antecipada neste 

momento. Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que os 

requisitos necessários para a antecipação da tutela não se mostram 

presentes, razão pela qual o indeferimento do pedido liminar é medida que 

se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência de pleiteada, por 

não estarem preenchidos os requisitos necessários para sua concessão. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 11098932, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março 

de 2018, às 09h:30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto 

que o momento processual oportuno para definir a distribuição do ônus da 

prova é por ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, 

inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038041-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MOURA LOPES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Milton de Tal e outros (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038041-20.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIA MOURA 

LOPES FERREIRA RÉU: MILTON DE TAL E OUTROS Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Marcia Moura Lopes Ferreira em desfavor “Sr. 

MILTON de tal”, aquela devidamente qualificada nos autos e este de 

qualificação ignorada. Analisando os documentos que instruem a inicial, 

não vislumbro de imediato todos os elementos essenciais do art. 561 do 

Código de Processo Civil, necessários para a concessão da medida liminar 

pleiteada. Com efeito, as alegações de que o requerido ameaça a posse 

da autora, amparadas apenas no boletim de ocorrência, não são hábeis a 

comprovar o esbulho possessório. Isso porque, na esteira da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o boletim de 

ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos 

fatos nele narrados, uma vez que apenas consigna as declarações 

unilaterais expostas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações 

sejam verdadeiras (AgRg no Ag nº 795.097/SC, 4ª Turma, rel. Min. Hélio 

Quaglia Barbosa, j. 7.8.2007, DJ 20.8.2007 p. 287). Nessa perspectiva, é 

recomendável a realização de audiência de justificação prévia, conforme 

faculta o § 2º do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que a 

autora comprove, por meio de testemunhas, os fatos afirmados na petição 

inicial. Assim sendo, DESIGNO audiência de justificação prévia para o dia 

22 de Janeiro de 2018, às 14h00min, a ser realizada na sala de audiências 

desta vara. CITE-SE o requerido por oficial de justiça, para comparecer à 

audiência, em que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de 

advogado. Conste do mandado de citação que o prazo para oferecer 

contestação é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), contados da intimação 

da decisão que deferir ou não tutela de urgência de natureza antecipada 

(art. 564, parágrafo único, CPC), assim como que, se não contestada a 

ação, presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato formuladas pela 

autora na petição inicial (art. 344, CPC). DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022743-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZELSO ANTONIO GEIER DEFANTE (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022743-22.2016.8.11.0041 AUTOR: ALEKSANDRO 

FERREIRA RÉU: IZELSO ANTONIO GEIER DEFANTE Vistos em Correição. 

Não obstante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 11122659, 

registro, por oportuno, que o cronograma anexo ao Ofício nº 

318/2016-CCMC recebido neste gabinete da 8ª Vara Cível continha o dia 

19.12.2017 como data prevista para designação de audiências, conforme 

digitalização que segue. No mais, no que se refere ao pedido apresentado 

no movimento Id. nº 11043796, INDEFIRO-O, posto que, em consulta ao 

Sistema SIAPEN – Sistema Integrado de Administração Penitenciária, 

verifiquei que a parte requerida não deu entrada no Sistema Prisional, haja 

vista que não consta como reeducando, nem como preso inativo. Sendo 

assim, ante a ausência de endereço da parte requerida, deixo de 

redesignar, por ora, nova data para audiência de conciliação, 

determinando seja a parte requerente intimada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique novo endereço da parte demandada e/ou requeira o 

que entender de direito. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029897-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DOS SANTOS GORAYEB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS CHARBEL FADUL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029897-57.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIA HELENA 

DOS SANTOS GORAYEB RÉU: GLADYS CHARBEL FADUL Vistos em 

Correição. Não obstante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 

11123045, registro, por oportuno, que o cronograma anexo ao Ofício nº 

318/2016-CCMC recebido neste gabinete da 8ª Vara Cível continha o dia 

19.12.2017 como data prevista para designação de audiências, conforme 

digitalização que segue. No mais, verifico que os documentos acostados 

aos autos por meio da petição de Id. nº 10277276 não atendem 

integralmente o comando judicial contido no movimento Id. nº 10101361, 

haja vista que a parte autora deixou de apresentar o seu extrato de 

movimentação bancária dos últimos 60 (sessenta) dias. Ocorre que, 

somente com os documentos até então apresentados, entendo que o 

pedido de Justiça Gratuita não comporta deferimento, seja em razão da 

ausência de esclarecimento da profissão da parte autora, seja devido ao 

comprovante de rendimento acostado aos autos, o qual atesta possuir 
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essa uma renda mensal de R$ 4.149,13 (quatro mil, cento e quarenta e 

nove reais e treze centavos). Assim sendo, com fulcro no art. 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, determino seja intimada a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça qual a sua atual profissão, 

assim como acoste aos autos o seu extrato de movimentação bancária 

dos últimos 60 (sessenta) dias, além de outros documentos hábeis a 

comprovar a sua alegada incapacidade econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendida a determinação 

judicial supra, ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos 

conclusos para apreciação do pedido de Justiça Gratuita e da emenda à 

petição inicial apresentada no Id. nº 10277276, assim como eventual 

redesignação da audiência de conciliação. Por fim, intime-se a parte autora 

do teor do ofício contido no Id. nº 11002134 para que, querendo, recolha 

as custas necessárias ao cumprimento do ato perante o Cartório do 7º 

Serviço Notarial e Registral de Imóveis. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037791-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MODESTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037791-84.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO PAULO 

MODESTO DE OLIVEIRA RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por João Paulo Modesto Oliveira em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamatina Incorporações 

Spe Ltda, todos qualificados nos autos. Sustenta a parte autora que, em 

05.09.2014, firmou contrato de compra e venda de imóvel, tendo como 

objeto o apartamento 103, bloco M, do residencial Parque Chapada 

Diamantina, situado no Bairro Dom Aquino, nesta urbe. Afirma que, após 

receber as chaves do apartamento, fato que ocorreu em 20.10.2015, 

passou a sofrer com a má prestação de serviço da requerida decorrente 

do vazamento de gás. Alega que, por várias vezes no ano de 2016, o 

condomínio ficou sem o fornecimento de gás, sendo que a requerida 

enviava técnicos para realizar reparos, mas sem solução eficaz. 

Menciona que, por diversas vezes, o condomínio realizou assembléias em 

caráter emergencial para a solução da falta de gás, sendo que, na última 

ocasião, os moradores aprovaram a contratação de uma equipe técnica 

que realizou um laudo e atestou a gravidade do problema. Pretende, em 

sede de tutela de urgência, que seja a parte ré compelida a apresentar 

proposta de reparos definitivos para a tubulação e medidor do gás. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência contido na exordial comporta deferimento. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora. Isto porque, no caso dos autos, a 

requerente comprovou a aquisição do imóvel através do contrato 

particular de promessa de compra e venda presente no movimento Id nº 

11160007, bem como comprovou, o vício na instalação do gás encanado, 

em razão do qual é necessário fechar o registro principal do gás de todo 

residencial, por meio do comunicado do condomínio (Id nº 11160382). Na 

hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente por 

ser obrigação da parte ré, como fornecedora do bem objeto da lide, 

entregá-lo em perfeitas condições de uso pela parte adquirente, que não 

pode se ver privada de gozar irrestritamente do imóvel adquirido por 

defeitos de construção. Ademais disso, consta nos autos, laudo 

elaborado por expert, o qual atesta a necessidade de intervenção imediata 

para a solução do problema (Id nº 11160427, pág. 5). Destarte, 

considerando que o problema da tubulação de gás se trata de vício oculto, 

a requerida é responsável pela execução da obra e pelos materias nela 

empregados. Nesse sentido, o entendimento jusrisprudencial: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARO EM IMÓVEL. PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. 

RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR VÍCIO OCULTO EXISTENTE 

NO IMÓVEL. GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1(...).2.Tratando-se de vício de bem imóvel, que em verdade se 

traduz em garantia da construção entregue, que só pode ser conhecido 

mais tarde, o prazo decadencial de obter a reparação é de até cento e 

oitenta dias a contar da data da ciência do defeito, a teor do que dispõe o 

art. 445, § 1º, do Código Civil. Sendo incontroverso que a recorrida tomou 

conhecimento da infiltração após ter recebido o imóvel em julho de 2013, 

não há que se falar em decadência de seu direito, já que a recorrida, de 

imediato, procurou a recorrente pelos reparos não realizados no seu 

imóvel.3.Não obstante o bem ter sido entregue em perfeitas condições de 

funcionamento, conforme atesta o termo de recebimento do imóvel, o 

defeito foi constatado após a entrega. Neste caso, a responsabilidade do 

construtor extingue-se apenas com relação aos vícios aparentes, mas 

não quanto aos defeitos ocultos que porventura possam existir, cuja 

obrigação de fazer imposta, consistente no conserto do defeito, se mostra 

correta, isto em razão da garantia que a lei prevê para esse tipo de 

negócio.4.O art. 618 do Código Civil dispõe que a garantia pelos vícios 

ocorridos no imóvel é de cinco anos, devendo o construtor, por este 

prazo, responsabilizar-se pela execução da obra e dos materiais nela 

empregados.5.Não havendo prova nos autos que exclua a 

responsabilidade da recorrente e nem que o vazamento tenha sido 

originado por culpa do proprietário do imóvel vizinho, não há como eximir a 

sua responsabilidade de reparar os danos causados, já que a construtora 

não se desincumbiu do ônus da prova estabelecido no art. 333, II, do 

CPC.6.(...).”(ACJ 20150410079143, TJ/DF, 2ª Turma Recursal,, Relator 

Arnaldo Correa Silva, Publicado DJE em 26.11.2015) Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que os defeitos estão ligados a tubulação de gás e caso não sejam 

reparados de maneira imediata, tais vícios, podem acarretar danos à 

saúde dos moradores e prejuízos ao meio ambiente, além de perigo de 

explosão, por se tratar de produto de fácil combustão. Por fim, o § 2º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido na presente hipótese, haja vista que a tutela 

pleiteada visa a apresentação de proposta de reparos e não a sua 

execução. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência, 

determinando que requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, inspecione os 

elementos arrolados no laudo acostado à exordial e, em igual prazo, 

APRESENTE proposta de reparos dos vícios constatados na tubulação e 

medidor de gás do condomínio Parque Chapada Diamantina. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, FIXO 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando os documentos 

apresentados no Id nº 11160006, pág. 2, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, 

às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 
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dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, em regime de 

plantão. Cuiabá - MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009787-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS 

EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIGRAN - INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida, devendo informar novo endereço para a citação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033333-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CORREA BOTELHO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033333-24.2017.8.11.0041 AUTOR: JUCILENE 

CORREA BOTELHO LEITE RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

10486269, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 10h30min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016655-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUATTRO ESCRITORIOS - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

MAURICIO PEREIRA VIANA (RÉU)

ANDERSON CORDEIRO VIANA (RÉU)

FORMATTO REPRESENTACOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016655-31.2017.8.11.0041 AUTOR: CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA RÉU: FORMATTO REPRESENTACOES 

LTDA - ME, QUATTRO ESCRITORIOS - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, 

ANDERSON CORDEIRO VIANA, MAURICIO PEREIRA VIANA Vistos em 

correição. Trata-se de Ação de Cancelamento de Negócio ajuizada por 

Citável Distribuidora De Veículos Ltda em desfavor de Formatto 

Representações Ltda ME, Quattro Escritórios – Comercio De Moveis Ltda – 

EPP, Anderson Cordeiro Viana e de Mauricio Pereira Viana. Antes mesmo 

de ter sido recebida a petição inicial, a parte requerente, por meio da 

petição acostada no Id. nº 7938482, apresentou pedido de desistência da 

demanda. É o breve relato. DECIDO. O feito comporta imediato julgamento. 

Destarte, a parte autora apresentou pedido de extinção do feito, 

expressando interesse na desistência da ação (Id. nº 77938482). Como é 

cediço, a desistência da ação não importa renúncia ao direito e não 

impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, 

até por se tratar de direito disponível, é medida que se impõe. Ademais, 

tendo em vista que a citação da parte requerida não restou concretizada, 

cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, 

CPC). Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência exteriorizada pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso da parte 

requerida nos autos. Com fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Cuiabá, 

08 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033826-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARTINS DE FREITAS OAB - MT17460/O (ADVOGADO)

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILFRAN OLIVEIRA BERTHOLDO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033826-98.2017.8.11.0041 AUTOR: CRISTINA 

SANTANA DUARTE MARINS RÉU: WILFRAN OLIVEIRA BERTHOLDO DE 

SOUZA Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10559727, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 

de fevereiro de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038715-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038715-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

BOM DESPACHO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como aposentado, todavia não apresentou comprovação de 

sua renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). AT

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038727-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038727-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 
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INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como aposentado, todavia não apresentou comprovação de 

sua renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). AT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029927-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RIBEIRO LEONARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029927-92.2017.8.11.0041 AUTOR: GUSTAVO 

RIBEIRO LEONARDI RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos em Correição. 

Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 11123489, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2018, 

às 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

04. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC). Por fim, registro, por oportuno, 

que, não obstante o certificado pelo gestor, o cronograma anexo ao Ofício 

nº 318/2016-CCMC recebido neste gabinete da 8ª Vara Cível continha o 

dia 19.12.2017 como data prevista para designação de audiências, 

conforme digitalização que segue. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008012-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008012-84.2017.8.11.0041 AUTOR: FRIGOPESCA 

PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME RÉU: COMERCIO DE CARNES E 

FRIOS DO POVO LTDA - ME Vistos em Correição. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 19 de dezembro de 2017, às 08h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

09 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023177-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MJB INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023177-74.2017.8.11.0041 AUTOR: CONSTRULOC 

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME RÉU: MJB INDUSTRIA DE 

ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP Vistos em Correição. Ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 
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improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 09h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005048-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LIBERATTI OAB - MT0016825A-N (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005048-21.2017.8.11.0041 AUTOR: TATIANE 

CORREA GOMES RÉU: CLARO S.A. Vistos em Correição. Ante o teor da 

certidão constante no movimento Id. nº 11067433, REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 12h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. INTIMEM-SE as 

partes da data designada para a audiência de conciliação, com as 

advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). Por fim, registro, por oportuno, que, não obstante o 

certificado pelo gestor, o cronograma anexo ao Ofício nº 318/2016-CCMC 

recebido neste gabinete da 8ª Vara Cível continha o dia 19.12.2017 como 

data prevista para designação de audiências, conforme digitalização que 

segue. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036970-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036970-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como policial militar e não apresentou comprovação de sua 

renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópias 

dos holerites atualizados e/ou outros documentos que comprovem a sua 

alegada insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo 

para tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, 

§ 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 561 de 1102



Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024107-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABILA REGINA DOS ANJOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024107-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FABILA 

REGINA DOS ANJOS RIBEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 9295713, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 

de fevereiro de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009603-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI CAPOROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1009603-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: ERNANI CAPOROSSI RÉU: ROSENILDA MATIAS DA ROCHA 

BRANCO A Constituição da República assegura, dentre os Direitos e 

Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” O art. 98 e ss. do CPC estabelece normas para a concessão 

de assistência judiciária aos necessitados, consigna: Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Aludida 

norma assegura à parte a obtenção do benefício “(...) mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.” ( art. 99, §3º). No caso dos autos, elementos 

objetivos apresentados pelos autores não permitem identificar um situação 

de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, uma situação econômica 

familiar que impossibilite o recolhimento do valor das custas. Infere-se que 

a reconvenção se refere a danos morais sofridos pela ré em decorrência 

da ação de despejo ajuizada pelo autor. Tal ação de despejo tem por 

objeto um apartamento no edifício Golden Gate, no bairro Goiabeiras, nesta 

capital, com aluguel de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e taxa 

condominial de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). De outro lado, 

verifica-se que a ré se declara empresária nesta capital, reside em área 

nobre, e os encargos de aluguel e condomínio se mostram deveras 

elevados, não condizendo com situação de hipossuficiência de recursos 

financeiros. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

iure et de iure. - Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a 

comprovação da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, 

do verbete nº. 39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu 

que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda 

sorte, nada impede a reapreciação do pedido pelo magistrado desde que 

venham aos autos informações suficientes capazes de fazer prova da 

miserabilidade alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ - 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento: 

19/12/2013). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO 

DA RENDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei 

Federal n° 1.060/50 goza tão somente de presunção relativa de 

veracidade, suscetível de ser afastada por ausência de demonstrativos 

que a sustente, quando eventualmente exigidos, ou pela própria existência 

de elementos que afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o 

desatendimento do comando judicial de demonstração da renda faz cair 

por terra a presunção de veracidade da declaração prestada, inclusive 

por ofensa ao dever de lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país 

democrático contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos 

cidadãos aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é 

custeada, em praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal 

em seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita para a parte ré. Intime-se a parte ré/reconvinte para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do 

CPC. No que tange ao pedido de religamento da energia elétrica formulado 

pela ré, não pode ser analisada nesta fase processual, uma vez que fora 

eleita a via inadequada para tanto. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de 

religamento da energia elétrica, facultando à parte ré retirar a mídia física 

depositada na Secretaria do juízo, mediante certidão nos autos. O pedido 

do autor é fundamentado no art. 59, da Lei 8.245/1991, que prevê a 
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seguinte redação: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo; No 

caso em tela vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão 

do despejo liminar, quais sejam a comprovação de que o contrato não 

estava garantido por nenhuma das hipóteses do art. 37 da Lei de 

Locação, bem como já foi realizado o depósito da caução correspondente 

a três meses de aluguel. Assim, DEFIRO o despejo liminar da parte ré, que 

deverá desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. Findo tal prazo sem que 

tenha havido a espontânea saída da parte ré do imóvel, expeça-se 

mandado para despejo e imissão da parte autora na posse do mencionado 

imóvel residencial, inclusive com a possibilidade de utilização de força 

policial necessária para garantia do efetivo cumprimento da presente 

decisão, submetendo os eventuais recalcitrantes às sanções penais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2017. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030995-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030995-77.2017.8.11.0041 AUTOR: HDI SEGUROS 

S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Correição. Considerando que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de recebimento (art. 246, I, 

CPC), para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a 

parte autora já informou seu desinteresse na composição consensual, em 

caso de manifestação de desinteresse também da parte requerida, desde 

que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 

334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se 

em cartório o transcurso do prazo para apresentação de defesa. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito M

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003206-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003206-06.2017.8.11.0041 AUTOR: MARILENE 

APARECIDA DA SILVA RÉU: MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E 

SERVICOS - ME, YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Vistos em Correição. Considerando que a requerida Maqtec – Comercio de 

Veículos Peças e Serviços – ME não foi citada para a audiência de 

conciliação anteriormente designada (Id. nº 11082200), REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 09h00min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida Maqtec – Comercio de Veículos Peças e 

Serviços – ME, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003206-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003206-06.2017.8.11.0041 AUTOR: MARILENE 

APARECIDA DA SILVA RÉU: MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E 

SERVICOS - ME, YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Vistos em Correição. Considerando que a requerida Maqtec – Comercio de 

Veículos Peças e Serviços – ME não foi citada para a audiência de 

conciliação anteriormente designada (Id. nº 11082200), REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 09h00min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida Maqtec – Comercio de Veículos Peças e 

Serviços – ME, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1011008-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011008-55.2017.8.11.0041 AUTOR: JOILTON DIAS 

DA SILVA RÉU: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA Vistos em Correição. 

Ante o teor da certidão constante no Id. nº 8285169, REDESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 20 de Fevereiro de 2018 às 11h30min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. Com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. Observe-se, para o ato de citação, os endereços 
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indicados pela parte autora no movimento de Id. nº 9268835. INTIMEM-SE 

as partes da data designada para a audiência de conciliação, com as 

advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, ante o noticiado pela parte autora no termo acostado no Id nº 

8193036, no sentido de que a audiência anteriormente designada restou 

infrutífera, devido a não localização da parte requerida para citação, 

DETERMINO a citação do requerido no endereço acostado no Id. nº 

9268861. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014843-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAPLENAGEM IRMAOS RODRIGUES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL TOWERS BRASIL PECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940/O-O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037007-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037007-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FLAVIO 

MOREIRA SANTOS REQUERIDO: UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO 

RONDON - UNIRONDON LTDA Vistos em Correição. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 

14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais), consoante se afere no 

Id. nº 11043556, pág. 10. Verifica-se, ainda, que, a parte autora pretende 

a condenação a título de danos morais no valor de R$ 14.055,00 (quatorze 

mil e cinquenta e cinco reais). E, considerando que, na presente demanda, 

a parte autora almeja, ainda, a declaração de inexistência de débito, o 

valor da causa deve ser composto, também, pela quantia do conteúdo 

econômico do débito contestado, qual seja, R$ 1.116,84 (um mil, cento e 

dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), consoante documento de Id. 

nº 11043595, p.3. Assim sendo, CORRIJO de ofício o valor da causa, 

atribuindo à demanda o valor de R$ 15.171,84 (quinze mil, cento e setenta 

e um reais e oitenta e quatro centavos), o que faço com fulcro no art. 292, 

incisos II e VI, e §3º, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com as 

alterações necessárias junto ao Sistema PJE. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

11043570, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Considerando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 09h00min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 01. Observando-se o prazo de 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida, 

por carta com aviso de recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016655-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUATTRO ESCRITORIOS - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

MAURICIO PEREIRA VIANA (RÉU)

ANDERSON CORDEIRO VIANA (RÉU)

FORMATTO REPRESENTACOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016655-31.2017.8.11.0041 AUTOR: CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA RÉU: FORMATTO REPRESENTACOES 

LTDA - ME, QUATTRO ESCRITORIOS - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, 

ANDERSON CORDEIRO VIANA, MAURICIO PEREIRA VIANA Vistos em 

correição. Trata-se de Ação de Cancelamento de Negócio ajuizada por 

Citável Distribuidora De Veículos Ltda em desfavor de Formatto 

Representações Ltda ME, Quattro Escritórios – Comercio De Moveis Ltda – 

EPP, Anderson Cordeiro Viana e de Mauricio Pereira Viana. Antes mesmo 

de ter sido recebida a petição inicial, a parte requerente, por meio da 

petição acostada no Id. nº 7938482, apresentou pedido de desistência da 

demanda. É o breve relato. DECIDO. O feito comporta imediato julgamento. 

Destarte, a parte autora apresentou pedido de extinção do feito, 

expressando interesse na desistência da ação (Id. nº 77938482). Como é 

cediço, a desistência da ação não importa renúncia ao direito e não 

impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, 

até por se tratar de direito disponível, é medida que se impõe. Ademais, 

tendo em vista que a citação da parte requerida não restou concretizada, 

cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, 

CPC). Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência exteriorizada pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso da parte 

requerida nos autos. Com fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Cuiabá, 

08 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017825-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS AFONSO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017825-72.2016.8.11.0041 AUTOR: SANTOS 

AFONSO VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 
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Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. No 

mais, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, haja vista que o referido requerimento 

encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento 

da seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de 

comprovação da entrega de documentação na via administrativa deve ser 

rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da 

requerida nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Afasto, ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo IML, 

uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de 

provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º, 

§1º, da Lei de regência. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do 

CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, 

incisos II a V). No que tange às questões de fato, a atividade probatória 

deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os 

danos pessoais foram causados a parte autora por veículos automotores 

de via terrestre ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez 

permanente, total ou parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial, ela foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter 

acarretado invalidez permanente parcial completa qual o seu 

enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter 

acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual o seu 

enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Concedo às partes o prazo de 15 dias para 

apresentar quesitos complementares e indicar assistente técnico. Nomeio 

como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, médico, CRM/MT 

1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 675, Bairro Centro 

Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com. Intime-se o experto, por meio eletrônico, 

cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local 

para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em 

seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-a pessoalmente, por carta 

registrada com aviso de recebimento. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser adiantados pela parte 

requerida. Int. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015215-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL COSTA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015215-34.2016.8.11.0041 AUTOR: JOVENIL COSTA 

FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Correição. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Considerando que a parte autora não apresentou justificativa para sua 

ausência na audiência de conciliação, APLICO MULTA à parte autora, por 

ato atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente a 2% (dois 

por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. 

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte comprove o 

pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via 

recursal e não comprovado o pagamento da multa, OFICIE-SE à 

Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa, nos 

termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. No mais, compulsando 

os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 

do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou 

total], pois há necessidade de produção de outras provas e não existem 

pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, 

a sanear o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Lado outro, a contrário do sustentado pela requerida, o requerimento 

administrativo foi endereçado a esta. Saneado o processo (art. 357 do 

CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento 

(art. 357, incisos II a V). No que tange às questões de fato, a atividade 

probatória deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos de 

fato: a) os danos pessoais foram causados a parte autora por veículos 

automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os danos acarretaram 

invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese de ter acarretado 

invalidez permanente parcial, ela foi completa ou incompleta; d) na 

hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial completa qual o 

seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de 

ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual o seu 

enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Concedo às partes o prazo de 15 dias para 

apresentar quesitos complementares e indicar assistente técnico. Nomeio 

como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 813297091-87, RG 09296603, 

podendo ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 

65-99228-5520 e 65-2127-8657, e-mail peritoernani@gmail.com e 

ernanicastrillon@yahoo.com.br. Intime-se o experto, por meio eletrônico, 

cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local 

para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em 

seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-a pessoalmente, por carta 

registrada com aviso de recebimento. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser adiantados pela parte 

requerida. Int. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017207-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUSNER RODRIGUES MORAES (AUTOR)

NADIA GISLAINE RODRIGUES DE JESUS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017207-30.2016.8.11.0041 AUTOR: NADIA GISLAINE 

RODRIGUES DE JESUS MORAES, KLAUSNER RODRIGUES MORAES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo procedimento 

encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. Considerando 

que a parte autora não apresentou justificativa para sua ausência na 

audiência de conciliação, APLICO MULTA à parte autora, por ato 

atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente a 2% (dois por 

cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. 

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte comprove o 

pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via 

recursal e não comprovado o pagamento da multa, OFICIE-SE à 

Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa, nos 

termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. No mais, compulsando 

os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 

do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou 

total], pois há necessidade de produção de outras provas e não existem 

pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, 

a sanear o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). No que tange 

às questões de fato, a atividade probatória deverá recair sobre os 

seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram 

causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre ou por 

sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; 

c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi 

completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Concedo às partes o prazo de 15 

dias para apresentar quesitos complementares e indicar assistente 

técnico. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Intime-se 

o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando 

que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, com 

antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora, 

intimando-a pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento. 

Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser adiantados pela parte requerida. Int. Cuiabá, 08 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019670-08.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: MORUMBI 

COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 

CAMPINAS EIRELI - ME DEPRECADO: AUTO SUECO CENTRO-OESTE - 

CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA Vistos. Designo o dia 01.03.2018 

às 15h15min para a inquirição do representante legal da requerida. 

Considerando o que preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil, 

deverá o(a) advogado(a) da parte interessada intimar a(s) testemunha(s) 

que arrolou do dia, da hora e do local da solenidade designada, nos 

moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se preferir, conduzir a(s) 

testemunha(s) à audiência independentemente de intimação, sob pena de, 

em caso de não comparecimento ou de inércia na realização da intimação, 

ser considerado como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 

2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil). Comunique-se ao r. Juízo 

Deprecante da data designada para realização do ato deprecado. 

INTIMEM-SE as partes, por seus patronos, via DJE, advertindo-as de que a 

ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade acarretará em 

dispensa da produção da prova e devolução imediata da missiva ao r. 

Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 do Código de Processo Civil). Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito W
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036034-55.2017.8.11.0041 AUTOR: WALACE 

GUIMARAES MATOS RÉU: HOSPITAL AMECOR LTDA. Vistos. Ab initio, 

REVOGO o despacho constante no movimento Id. nº 11148651, tendo em 

vista que, ante a informação prestada pela causídica da parte autora no Id. 

nº 11233129, verifiquei que, de fato, a petição inicial encontrava-se 

acostada aos autos como documento sigiloso (Id. nº 10900459). No mais, 

em análise dos autos, verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Outrossim, nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 
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INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, tendo em vista que o 

autor está qualificado como profissional da área de saúde, sendo cirurgião 

bucomaxilofacial, o que evidencia possuir renda incompatível com a 

concessão do benefício, sendo que inexiste nos autos documentos que 

comprovem a sua renda. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das suas declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). W
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004668-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDIVALDO 

CLAUDIO MORIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Correção Monetária na indenização do Seguro DPVAT, com pedido de 

exibição de documentos, cujo procedimento encontra-se na fase de 

julgamento conforme o seu estado. No mais, compulsando os autos, 

verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), 

nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois 

há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. . Saneado o processo (art. 

357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). No tocante ao ônus probatório [art. 

357, incisos III], considerando que incumbia a parte requerida nos termos 

do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, comprovar como ocorreu 

o pagamento da indenização securitária, bem como considerando a maior 

facilidade de obtenção da prova pela parte requerida, DEFIRO a inversão 

do ônus da prova, o que faço para, com fulcro no art. 373, §1º do Código 

de Processo Civil, DETERMINAR que a requerida exiba no prazo de 15 

(quinze) dias a cópia integral do processo administrativo nº 3160409231 

ASL-0952064/16, sob pena de, não o fazendo, considerarem-se 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Relativamente à organização do 

processo [art. 357, incisos II e IV], registro que a atividade probatória 

deverá recair sobre o seguinte ponto controvertido: o pagamento do 

seguro DPVAT foi efetuado com as decidas correções. Decorrido o prazo 

supra, com fundamento nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, 

dê-se vista à parte autora para se manifestar, no prazo de 05 dias, 

retornando-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000192-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADILSON 

DE BRUM REQUERIDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 
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condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor acostou 

aos autos CTPS apontando data de contratação antiga (22.08.2013), não 

trazendo aos autos comprovação de sua renda atualizada, situação que 

obsta neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência 

de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Em que pese o autor acostar cópia da carteira de trabalho no Id. 

nº 11286125, pág.3, a data da contratação é antiga, assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópias dos holerites atualizados, cópia da CPS com as atualizações 

e/ou outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). AT

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1036784-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATUARANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036784-57.2017.8.11.0041 AUTOR: JATUARANA 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP RÉU: ORTO PRIME MT 

COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME Vistos em Correição. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1037997-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIZIA CAMPOS SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037997-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLEONIZIA 

CAMPOS SEIXAS Vistos em Correição. Trata-se de Alvará Judicial 

ajuizado por Cleonizia Campos Seixas, objetivando o levantamento de 

valores que teriam sido deixados por seu genitor, Sr. Valter Barbosa 

Seixas, a título de saldo bancário. Compulsando os autos, verifica-se que, 

muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente, 

a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. 

Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma 

das Varas Especializadas da Família e Sucessões desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1015372-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SILA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015372-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SILA DA 

SILVA FERREIRA Vistos em Correição. Trata-se de Alvará Judicial 

ajuizada por Sila da Silva Ferreira, objetivando o levantamento de valores 

que teriam sido deixados por seu esposo, Sr. Eutímio Alves Ferreira, a 

título de crédito oriundo de contrato de consórcio. Compulsando os autos, 

verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao 

Juízo competente, a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo 

desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos a uma das Varas Especializadas da Família e Sucessões 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037118-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCEU KIPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037118-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

ALCEU KIPPER REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação De Obrigação de Fazer ajuizada 

por José Alceu Kipper em desfavor de Departamento de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso DETRAN/MT. Compulsando os autos, verifica-se 

que, muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo 

competente, a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª 

Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos ao Juizado Especial da Fazenda Publica desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026336-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO NETO (AUTOR)

ANA PAULA RONDON RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.A. BARCELOS CERIMONIAL - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026336-25.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA PAULA 

RONDON RODRIGUES, JOSE AUGUSTO NETO RÉU: R.A. BARCELOS 

CERIMONIAL - ME Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois os autores são 

qualificados como enfermeira e analista fiscal e acostaram aos autos a 

CTPS sem os reajustes salariais, tendo em vista que a data da contratação 

é antiga. Ademais, os requerentes firmaram contrato com a parte ré por 

meio do qual assumiram o pagamento de prestações no valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), situação que obsta neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Em que pese os autores 

acostaram cópias da carteira de trabalho no Id. nº 9583090 e 9583141, a 

data da contratação é antiga, assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópias dos holerites 

atualizados, cópia integral da CTPS, com as atualizações salariais, e/ou 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 
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comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). L

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1036029-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036029-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELDO 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu 

o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é exerce 

o cargo de “encarregado de setor” e, como se verifica no movimento Id nº 

10899874, tem renda superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), situação que 

obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência 

de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). V

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022729-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022729-38.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MATHEUS 

DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Certifique o Sr. Gestor acerca da realização 
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da audiência designada nos autos, uma vez que até a presente data não 

consta no sistema PJE o termo do referido ato. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

Janeiro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022106-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022106-71.2016.8.11.0041 AUTOR: PRISCILA 

FERNANDES DE ALMEIDA RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Vistos em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada por Priscila 

Fernandes de Almeida em desfavor de Anhanguera Educacional. O pedido 

de tutela de urgência foi deferido na decisão constante no Id. nº 

10364151, determinando que a parte requerida retire o nome da 

requerente dos cadastros restritivos de crédito. Não obstante, 

compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente, por meio da 

petição acostada no Id. nº 1077616, apresentou pedido de desistência da 

demanda. É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a parte requerida 

não apresentou contestação, é cabível a desistência da ação sem a oitiva 

da parte adversa, com a extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da ação apresentada pela parte 

autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do art. 485, inciso VIII, do supracitado Diploma Processual. Deixo 

de fixar honorários advocatícios porque o pedido de desistência foi 

apresentado antes do ingresso do advogado da parte requerida nos 

autos. Com fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora (Id. nº 

10364151), anoto que a exigibilidade das obrigações, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Por fim, registro, por oportuno, que, não obstante o 

certificado pelo gestor no Id. nº 11121557, o cronograma anexo ao Ofício 

nº 318/2016-CCMC recebido neste gabinete da 8ª Vara Cível continha o 

dia 19.12.2017 como data prevista para designação de audiências, 

conforme digitalização que segue. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022743-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZELSO ANTONIO GEIER DEFANTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022743-22.2016.8.11.0041 AUTOR: ALEKSANDRO 

FERREIRA RÉU: IZELSO ANTONIO GEIER DEFANTE Vistos em Correição. 

Não obstante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 11122659, 

registro, por oportuno, que o cronograma anexo ao Ofício nº 

318/2016-CCMC recebido neste gabinete da 8ª Vara Cível continha o dia 

19.12.2017 como data prevista para designação de audiências, conforme 

digitalização que segue. No mais, no que se refere ao pedido apresentado 

no movimento Id. nº 11043796, INDEFIRO-O, posto que, em consulta ao 

Sistema SIAPEN – Sistema Integrado de Administração Penitenciária, 

verifiquei que a parte requerida não deu entrada no Sistema Prisional, haja 

vista que não consta como reeducando, nem como preso inativo. Sendo 

assim, ante a ausência de endereço da parte requerida, deixo de 

redesignar, por ora, nova data para audiência de conciliação, 

determinando seja a parte requerente intimada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique novo endereço da parte demandada e/ou requeira o 

que entender de direito. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023756-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT0006737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023756-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MG 

CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA 

DE OBRAS LTDA REQUERIDO: VIVO S.A., M. SABATINI FILHO & CIA. 

LTDA. - ME Vistos em Correição. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, com pedido tutela de 

urgência, ajuizada por MG Construções Empreendimentos e Consultoria de 

Obras em desfavor de Vivo S/A (Telefônica Brasil S/A), ambos qualificado 

nos autos. Compulsando os autos, vislumbro que a parte autora, apesar 

de pleitear, em sede liminar, a exclusão de seus dados do cadastro 

restritivo de crédito, deixou de acostar aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a negativação. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, comprovantes de que o seu nome está incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito AT

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038715-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038715-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

BOM DESPACHO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 
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DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como aposentado, todavia não apresentou comprovação de 

sua renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). AT

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038727-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038727-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como aposentado, todavia não apresentou comprovação de 

sua renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 
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parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). AT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036970-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036970-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como policial militar e não apresentou comprovação de sua 

renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópias 

dos holerites atualizados e/ou outros documentos que comprovem a sua 

alegada insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo 

para tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, 

§ 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). L
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029897-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DOS SANTOS GORAYEB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS CHARBEL FADUL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029897-57.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIA HELENA 

DOS SANTOS GORAYEB RÉU: GLADYS CHARBEL FADUL Vistos em 

Correição. Não obstante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 

11123045, registro, por oportuno, que o cronograma anexo ao Ofício nº 

318/2016-CCMC recebido neste gabinete da 8ª Vara Cível continha o dia 

19.12.2017 como data prevista para designação de audiências, conforme 

digitalização que segue. No mais, verifico que os documentos acostados 

aos autos por meio da petição de Id. nº 10277276 não atendem 

integralmente o comando judicial contido no movimento Id. nº 10101361, 

haja vista que a parte autora deixou de apresentar o seu extrato de 

movimentação bancária dos últimos 60 (sessenta) dias. Ocorre que, 

somente com os documentos até então apresentados, entendo que o 

pedido de Justiça Gratuita não comporta deferimento, seja em razão da 

ausência de esclarecimento da profissão da parte autora, seja devido ao 

comprovante de rendimento acostado aos autos, o qual atesta possuir 

essa uma renda mensal de R$ 4.149,13 (quatro mil, cento e quarenta e 

nove reais e treze centavos). Assim sendo, com fulcro no art. 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, determino seja intimada a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça qual a sua atual profissão, 

assim como acoste aos autos o seu extrato de movimentação bancária 

dos últimos 60 (sessenta) dias, além de outros documentos hábeis a 

comprovar a sua alegada incapacidade econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendida a determinação 

judicial supra, ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos 

conclusos para apreciação do pedido de Justiça Gratuita e da emenda à 

petição inicial apresentada no Id. nº 10277276, assim como eventual 

redesignação da audiência de conciliação. Por fim, intime-se a parte autora 

do teor do ofício contido no Id. nº 11002134 para que, querendo, recolha 

as custas necessárias ao cumprimento do ato perante o Cartório do 7º 

Serviço Notarial e Registral de Imóveis. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037583-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUSSOLARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

NIXON MEIRA DOS SANTOS (RÉU)

PRYSCILLA MENACHO HENRIQUES (RÉU)

DEIVID MENACHO HENRIQUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037583-03.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANA 

BUSSOLARO RÉU: DEIVID MENACHO HENRIQUES, PRYSCILLA MENACHO 

HENRIQUES, NIXON MEIRA DOS SANTOS, RESIDENCIAL PORTAL DA 

AMAZONIA Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse c/c Perdas e Danos, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada 

por Adriana Bussolaro em desfavor de Deivid Mesquita Henriques, 

Pryscilla Costa Menacho, Nixom Meira dos Santos e Condomínio 

Residencial Portal da Amazônia, todos devidamente qualificados nos 

autos. Verifica-se, na exordial, que a autora almeja a condenação da parte 

requerida em dano moral, em valor a ser arbitrado por este Juízo. Todavia, 

nos termos do art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil, há a 

necessidade de indicação do valor pretendido a título de dano moral. 

Ademais, considerando que a parte autora pretende, também, a rescisão 

de acordo de compra e venda, seu valor, qual seja, R$ 130.000,00 (cento 

e trinta mil reais), deve ser incluído ao valor da causa. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, especificando o valor pretendido a título de dano moral, com a 

consequente alteração do valor da causa, incluindo-se o valor relativo ao 

acordo que pretende ser rescindido e os demais pedidos de multa 

contratual, perdas e danos e lucros cessantes, conforme dispõe o art. 

292, incisos II, V e VI, do Código de Processo Civil. O não cumprimento da 

diligência resultará no indeferimento da petição inicial, em observância ao 

disposto no art. 321, parágrafo único, do supracitado Diploma Processual. 

Alterado o valor da causa, em igual prazo, deverá a parte autora 

comprovar o recolhimento das custas processuais complementares ou 

justificar a desnecessidade de fazê-lo, sob pena de cancelamento da 

distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido Diploma Processual. 

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito K

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1036492-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETTENY SOARES OKADA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036492-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KETTENY 

SOARES OKADA DE MORAES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos em Correição. Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias e sob pena de indeferimento, emendar a petição inicial, acostando 

aos autos a sentença coletiva a ser liquidada, porquanto se trata de 

documento indispensável, a teor do art. 320 do referido Diploma 

Processual. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, 

remetam-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1033321-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. C. L. -. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033321-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DILEUZA 

ALVES MACEDO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL LTDA - 

TELEXFREE Vistos em Correição. Com fulcro no art. 321 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO seja intimada a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a petição inicial, 

acostando aos autos a sentença coletiva a ser liquidada, bem como a 

certidão de trânsito em julgado do acordão, porquanto se tratam de 

documentos indispensáveis, a teor do art. 320 do referido Diploma 

Processual. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, 

remetam-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1023878-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VMA VENDAS E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023878-35.2017.8.11.0041 AUTOR: VMA VENDAS E 
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LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME RÉU: IVAN CESAR BASSO HELLMANN 

Vistos em Correição. Considerando que a audiência anteriormente 

designada não restou realizada em razão do não encaminhamento dos 

autos à Central de Conciliação, assim como que, nos termos do art. 334, § 

4º, inciso I, a audiência de conciliação somente não será realizada acaso 

ambas as partes manifestem desinteresse na composição, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 11h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. INTIMEM-SE 

as partes da data designada para a audiência de conciliação, com as 

advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC ). Anota-se que, no que se refere ao prazo para 

contestação, observar-se-á o disposto no art. 335, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004668-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CLAUDIO MORIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004668-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDIVALDO 

CLAUDIO MORIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Correção Monetária na indenização do Seguro DPVAT, com pedido de 

exibição de documentos, cujo procedimento encontra-se na fase de 

julgamento conforme o seu estado. No mais, compulsando os autos, 

verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), 

nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois 

há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. . Saneado o processo (art. 

357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). No tocante ao ônus probatório [art. 

357, incisos III], considerando que incumbia a parte requerida nos termos 

do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, comprovar como ocorreu 

o pagamento da indenização securitária, bem como considerando a maior 

facilidade de obtenção da prova pela parte requerida, DEFIRO a inversão 

do ônus da prova, o que faço para, com fulcro no art. 373, §1º do Código 

de Processo Civil, DETERMINAR que a requerida exiba no prazo de 15 

(quinze) dias a cópia integral do processo administrativo nº 3160409231 

ASL-0952064/16, sob pena de, não o fazendo, considerarem-se 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Relativamente à organização do 

processo [art. 357, incisos II e IV], registro que a atividade probatória 

deverá recair sobre o seguinte ponto controvertido: o pagamento do 

seguro DPVAT foi efetuado com as decidas correções. Decorrido o prazo 

supra, com fundamento nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, 

dê-se vista à parte autora para se manifestar, no prazo de 05 dias, 

retornando-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009470-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SUZANA 

DA SILVA PONCIANO REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA 

DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos em Correição. 

Considerando que as partes não foram regularmente intimada/citada para 

a audiência anteriormente designada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 11h30min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. INTIMEM-SE as partes da 

data designada para a audiência de conciliação, com as advertências do 

artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo 

ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC). 

Anota-se que, no que se refere ao prazo para contestação, 

observar-se-á o disposto no art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito V
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009470-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SUZANA 

DA SILVA PONCIANO REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA 

DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos em Correição. 

Considerando que as partes não foram regularmente intimada/citada para 

a audiência anteriormente designada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 11h30min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. INTIMEM-SE as partes da 

data designada para a audiência de conciliação, com as advertências do 

artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo 

ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC). 

Anota-se que, no que se refere ao prazo para contestação, 

observar-se-á o disposto no art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito V
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026336-25.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA PAULA 

RONDON RODRIGUES, JOSE AUGUSTO NETO RÉU: R.A. BARCELOS 

CERIMONIAL - ME Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 
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constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois os autores são 

qualificados como enfermeira e analista fiscal e acostaram aos autos a 

CTPS sem os reajustes salariais, tendo em vista que a data da contratação 

é antiga. Ademais, os requerentes firmaram contrato com a parte ré por 

meio do qual assumiram o pagamento de prestações no valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), situação que obsta neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Em que pese os autores 

acostaram cópias da carteira de trabalho no Id. nº 9583090 e 9583141, a 

data da contratação é antiga, assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópias dos holerites 

atualizados, cópia integral da CTPS, com as atualizações salariais, e/ou 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). L

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1036029-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036029-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELDO 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu 

o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 
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presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é exerce 

o cargo de “encarregado de setor” e, como se verifica no movimento Id nº 

10899874, tem renda superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), situação que 

obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência 

de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). V

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000192-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADILSON 

DE BRUM REQUERIDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor acostou 

aos autos CTPS apontando data de contratação antiga (22.08.2013), não 

trazendo aos autos comprovação de sua renda atualizada, situação que 

obsta neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência 

de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Em que pese o autor acostar cópia da carteira de trabalho no Id. 

nº 11286125, pág.3, a data da contratação é antiga, assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópias dos holerites atualizados, cópia da CPS com as atualizações 

e/ou outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 
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COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). AT

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1036784-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATUARANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036784-57.2017.8.11.0041 AUTOR: JATUARANA 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP RÉU: ORTO PRIME MT 

COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME Vistos em Correição. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036034-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE GUIMARAES MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL AMECOR LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036034-55.2017.8.11.0041 AUTOR: WALACE 

GUIMARAES MATOS RÉU: HOSPITAL AMECOR LTDA. Vistos. Ab initio, 

REVOGO o despacho constante no movimento Id. nº 11148651, tendo em 

vista que, ante a informação prestada pela causídica da parte autora no Id. 

nº 11233129, verifiquei que, de fato, a petição inicial encontrava-se 

acostada aos autos como documento sigiloso (Id. nº 10900459). No mais, 

em análise dos autos, verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Outrossim, nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, tendo em vista que o 

autor está qualificado como profissional da área de saúde, sendo cirurgião 

bucomaxilofacial, o que evidencia possuir renda incompatível com a 

concessão do benefício, sendo que inexiste nos autos documentos que 

comprovem a sua renda. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das suas declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 
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que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). W

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035863-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GARCIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035863-98.2017.8.11.0041 AUTOR: MILTON GARCIA 

DE CASTRO RÉU: ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação de Despejo com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

por Milton Garcia de Castro em desfavor de Alexandre Yudi Luiz Arantes, 

ambos qualificado nos autos. Consta na inicial que, o requerente firmou 

contrato de locação com a requerida, com data de início em 04.09.2015 e 

término para 04.09.2016, tendo como objeto o imóvel de sua propriedade, 

situado na Rua Lima Avelino, nº 125, Quadra 30, Lote 06, Jardim 

Primavera, nesta urbe. Aduz o requerente que, findo o prazo contratual 

supracitado, a locação passou a viger por tempo indeterminado. 

Entretanto, sustenta que, de outubro de 2015 a novembro de 2017, o 

requerido não vem adimplindo suas obrigações contratuais, deixando de 

pagar o aluguel, pactuado no valor de R$ 1.000.00,00 (mil reais). Desse 

modo, o requerente postula a concessão da liminar de despejo. É a 

síntese. Decido. (i) Valor da Causa: Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), consoante se afere no Id. nº 10869830, pág. 13. Verifica-se, ainda, 

que, a parte autora pretende o pagamento dos alugueis vencidos no valor 

de R$ 31.066,22 (trinta e um mil e sessenta e seis reais e vinte e dois 

centavos), o pagamento de multa contratual no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) e a condenação à indenização dos honorários advocatícios no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim sendo, CORRIJO de ofício o 

valor da causa, atribuindo à demanda o valor de R$ 40.066,22 (quarenta 

mil e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), o que faço com fulcro 

no art. 292, incisos II e VI, e §3º, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) 

Tutela de urgência: Na presente ação, pretende o locador despejar o 

locatário em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios. 

As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei 

nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: “Art. 59. Com 

as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o 

rito ordinário. § 1º Conceder- se-á liminar para desocupação em quinze 

dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que 

prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo.” Portanto, para o deferimento do 

pedido liminar de despejo, mostra-se necessário: a) o oferecimento de 

caução no valor correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o 

contrato desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do 

Inquilinato, quais sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois 

bem. Com relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato firmando entre 

as partes (Id. nº 10869888), que se trata de locação para fim residencial 

com vigência inicialmente fixada até 04.09.2016 (cláusula terceira), sendo 

que, tendo o locatário permanecido no imóvel, restou efetivada a 

prorrogação da locação por tempo indeterminado, nos termos do art. 47 da 

Lei nº 8.245/91. Muito embora o requerente não tenha acostado aos autos 

a notificação extrajudicial, tal requisito é dispensável, quando evidenciada 

a mora do devedor. À propósito, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – LIMINAR PARA 

DESOCUPAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 59, §1º, IX, DA 

LEI DE Nº 8.245/1991 - RECURSO DESPROVIDO. 1.Em ações de despejo 

por falta de pagamento, a mora do devedor constitui-se pelo simples 

inadimplemento da obrigação na data convencionada, não se exigindo 

notificação extrajudicial para este fim. 2. A lei não exige que a caução seja 

prestada apenas em dinheiro, tendo apenas estabelecido o seu valor 

mínimo.”(TJ/MT, AI 43205/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 10/06/2016) Afere-se, ainda, a partir da análise do 

referido contrato, que houve a prestação de caução no valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), garantia locatícia prevista no inciso I 

do art. 37 supracitado. A despeito da existência da garantia acima 

indicada e a leitura das hipóteses permissivas de concessão de liminar do 

art. 59, § 1º indicar que o legislador entendeu por urgentes, nos casos de 

despejo fundado na ausência de pagamentos, apenas aqueles contratos 

desprovidos de garantia, no caso em análise, há que se observar a 

discrepância existente entre o débito acumulado, qual seja, R$ 31.066,22 

(trinta e um mil e sessenta e seus reais e vinte e dois centavos) devido a 

título de alugueis em atraso, e o valor da caução prestada, que foi de 

apenas R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) não sendo, portanto, 

suficiente para garantia da dívida. Tal situação faz afastar o óbice à 

concessão da medida liminar, pois a teor de entendimento jurisprudencial 

já firmado pelos Tribunais pátrios, fica exaurida a garantia prestada 

quando seu valor for inferior ao inadimplemento locatício. Nesse sentido, 

são os julgados a seguir colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIO 

SUPERIOR À CAUÇÃO PRESTADA. EXAURIMENTO DA GARANTIA. 

LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 59 , IX DA LEI 8.245 /91. 

1. Verificando-se que a caução prestada em garantia no contrato de 

locação não se mostra mais hábil a garantir o débito locatício, 

exaurindo-se, não há óbice ao deferimento da liminar de desocupação do 

imóvel prevista no art. 59 , inciso IX da Lei nº 8.245 /91. 2. Agravo de 

instrumento conhecido e provido”. – (Data de publicação: 29/02/2016 - 

Agravo de Instrumento AGI 20150020065683 - TJ-DF). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. 

GARANTIA CONTRATUAL. CAUÇÃO. VALOR JÁ SUPERADO. 

PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA DE LOCATÍCIOS. 

VERIFICADA. DESPEJO IMEDIATO DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE. 

GARANTIA QUE SE EXAURIU. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. 

MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...]Cuidando-se de caução, o 

inadimplemento de locativos superiores aos meses assegurados, exaure a 

garantia pactuada no contrato de locação, caso em que este... passa a 

viger desprovido de qualquer impeditivo ao despejo imediato em razão da 

falta de pagamento. 4. Seja como for, o despejo ficará condicionado à 

prestação de caução pelo locador, requisito imprescindível, mesmo nas 

hipóteses de falta de pagamento, porquanto a caução exerce uma função 

específica no processo, qual seja, a de prevenir o direito do réu quanto à 

possível prejuízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70071097927 RS - Data de publicação: 

03/10/2016). Portanto, demonstrada de forma clara a relação existente 

entre as partes, assim como estando preenchidos os requisitos exigidos, 

impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo promovente, ficando o 

despejo condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de 

aluguel, consoante estabelecido no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Lado 

outro, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada 

pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme 

regra do § 3º do citado art. 59. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, 

por conseguinte, determino o quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para 

prestar caução, no valor equivalente a três meses de aluguel; 2. Prestada 

a caução, EXPEÇA-SE o mandado de intimação da parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no 

mesmo prazo, efetue depósito judicial do valor total devido, sob pena de 

despejo compulsório. 3. Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem 

purgada a mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado 

de despejo coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas 
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e coisas, com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, 

mediante termo. 4. Uma vez efetivado o despejo, remova os bens 

encontrados, se o interessado não os remover, cabendo à parte autora 

disponibilizar ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento 

da ordem. 5. Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força 

policial e o arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de 

Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Março de 2018, 

às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037761-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L H RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

 

Cumprindo o despacho inicial, intimo a parte requerente para que, no prazo 

de 48h, efetue o depósito dos valores em Juízo, sob pena de revogação 

da medida liminar, nos termos da decisão de ID nº 11219294.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1008537-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MIRANDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008537-66.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. 

Considerando que a intimação da parte requerida para recolhimento da 

diligência do ato processual deprecado se deu apenas pelo sistema PJE, 

REVOGO o despacho constante no ID 8225025. Com isso, determino a 

intimação da parte requerida, por meio dos seus patronos, via DJE, para 

que, em 05 (cinco) dias, recolha a diligência necessária à intimação da 

testemunha a ser inquirida neste Juízo. Com a juntada aos autos da guia e 

do seu respectivo pagamento, venham os autos conclusos para 

designação da audiência. Transcorrido o prazo acima assinalado sem 

manifestação da parte interessada, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010274-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONYS PEREIRA MACHADO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE CAMARGO DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010274-07.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. Em 

consulta ao feito de origem, verifica-se que a requerida já compareceu 

aos autos e apresentou contestação, bem como declarou residência no 

Município de Sinop/MT. Dessa forma, determino a imediata devolução da 

presente missiva ao r. Juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1008910-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE GONCALVES DE ALMEIDA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Daniel Teixeira de Araújo (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008910-97.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em caso de diligência positiva, devolva-se a presente missiva 

ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Do 

contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a parte interessada 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da CNGC), 

advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como 

determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância 

das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 10 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009299-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE AMORIM (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009299-82.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. 

Considerando o teor da decisão acostada ao Id. 5829521, INTIME-SE a 

parte interessada para comprovar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC). Às providências, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1011677-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONTELLI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA PEREIRA OAB - SP72130 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011677-11.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. Ao 

que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não 

preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, 

vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) 
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dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o 

implemento da determinação judicial pela parte autora, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Int. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021376-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MASTRANGELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021376-26.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: RICARDO 

MASTRANGELLI EXECUTADO: VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar a dívida, 

as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de 

penhora de bens, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. 

Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. Não localizada a 

parte executada para citação, proceder-se-á com o arresto do imóvel 

hipotecado, por termo nos autos, cabendo à parte autora, para tanto, 

apresentar certidão atualizada da matrícula do imóvel, seguindo-se o 

processo na forma do art. 830 do Código de Processo Civil. FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com 

redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 03 

(três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito W

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012085-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012085-02.2017.8.11.0041 AUTOR: JUNG 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: AMARILDO ANDRADE 

DO AMARAL Vistos. Ab initio, anoto que, ao contrário do asseverado pela 

para requerida na petição de Id. nº 10951996, este Juízo não autorizou a 

venda de todos os bens móveis de propriedade do requerido, mas tão 

somente dos semoventes, consoante se verifica no decisum de Id. nº 

10648519. Ademais, no referido decisum restou determinada, ainda, a 

intimação da parte requerida para providenciar a retirada dos semoventes 

e de todos os bens de sua propriedade do imóvel litigioso, sob pena de 

multa diária arbitrada em 200,00 (duzentos reais). Não obstante, ante o 

informado pela parte autora no Id nº 11120582, o requerido se manteve 

inerte, tendo sido necessária a alienação dos semoventes e a remoção 

dos demais bens para depósito, cujo custo diário restou ajustado no 

mesmo valor da multa supracitada. Assim sendo, determino que o 

requerido seja intimado, via patrono regularmente constituído nos autos (Id. 

nº 9031685), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a 

retirada dos bens depositados na empresa informada pela parte autora (Id. 

nº 1120582, p. 4), sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00 

(um mil reais), sem prejuízo de autorização da venda dos bens, com 

reversão do valor para pagamento das despesas e de eventual crédito 

decorrente de procedência da demanda. Em igual prazo, deverá a parte 

requerida se manifestar acerca dos pedidos contidos na petição 

apresentada pela autora no Id. nº 11120582. Sem prejuízo do disposto 

supra, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente regular prestação de contas do valor apurado com a venda dos 

semoventes, especificando a quantidade e qualificando cada animal, 

assim como apontando o valor individualmente obtido. Intime-se. Às 

providências. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito W

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018770-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIRCIA VALOURA VALADAO FREITAS (AUTOR)

NYLTON ROBERTO VALADAO FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PEDROSO OAB - 353.908.751-68 (PROCURADOR)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMELINO ALVES NETO (RÉU)

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (RÉU)

ocupantes irrregulares (RÉU)

JANE CORREA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES OAB - 846.149.001-00 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W AUTOS Nº 1018770-25.2017.8.11.0041 AUTOR: NYLTON 

ROBERTO VALADAO FREITAS, TIRCIA VALOURA VALADAO FREITAS 

PROCURADOR: LUIZ EDUARDO PEDROSO RÉU: EMPREENDIMENTOS 

CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME, HERMELINO ALVES NETO, JANE 

CORREA DE ARRUDA, OCUPANTES IRRREGULARES PROCURADOR: 

LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que, em que pese o requerente tenha informado, no movimento Id 

nº 10757671, a juntada de procuração, deixou de fazê-lo, conforme se 

afere na certidão de Id nº 11288157. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua 

representação processual, acostando aos autos o instrumento 

procuratório, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, §1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em igual prazo, considerando a alteração do 

valor da causa, deverá a parte requerente comprovar o recolhimento das 

custas processuais complementares ou justificar a desnecessidade de 

fazê-lo, sob pena de cancelamento da distribuição, ex vi do disposto no 

art. 290 do referido Diploma Processual. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016688-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ LUCIANO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ w AUTOS Nº 1016688-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRAZ 

LUCIANO MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos em Correição. Considerando o acentuado transcurso de tempo 

desde a apresentação da petição acostada no Id. nº 9369203, que informa 

o descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, INTIME-SE 
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a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se as 

cobranças por parte da requerida persistem até os dias atuais. Com a 

informação da parte autora no sentido positivo, desde já determino, 

independente de nova conclusão dos autos, a intimação da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê integral cumprimento 

ao comando judicial contido no Id. nº 7780306, ou seja, SE ABSTENHA de 

efetuar cobrança pelo serviço “VIVO INTERNET DIÁRIA 30 MB”, sob pena 

de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de 

descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Sem prejuízo do disposto supra, PROCEDA-SE com a juntada 

do comprovante de entrega da correspondência de citação (AR – Aviso 

de Recebimento). Atendidas as determinações supra, retornem os autos 

conclusos para análise quanto à possibilidade de julgamento antecipado 

da lide. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037478-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CUPERTINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037478-26.2017.8.11.0041 AUTOR: DOMINGOS 

CUPERTINO DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente 

ajuizada por Domingos Cupertino da Costa, em desfavor de Instituto 

Nacinal do Seguro Social - INSS. Compulsando os autos, verifica-se que, 

muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente, 

a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. 

Ocorre que, antes mesmo de ter sido analisada a petição inicial, a parte 

requerente, por meio da petição acostada no Id. nº 11130383, apresentou 

pedido de desistência da demanda, sob o argumento de que já ajuizou 

nova ação perante o Juízo competente. É o breve relato. DECIDO. O feito 

comporta imediato julgamento. Destarte, a parte autora apresentou pedido 

de extinção do feito, expressando interesse na desistência da ação (Id. nº 

11130383). Como é cediço, a desistência da ação não importa renúncia ao 

direito e não impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o 

acolhimento do pleito é medida que se impõe. Ademais, tendo em vista que 

a citação da parte requerida sequer restou determinada, cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante 

o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência 

exteriorizada pela parte autora e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Com fulcro no 

art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso da parte requerida nos autos. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028199-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ LEMES ROJAS (REQUERENTE)

JECIRA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028199-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JECIRA 

FERREIRA LEMES, FAGNER LUIZ LEMES ROJAS REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AT Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Jecira Ferreira Lemes e Fagner Luiz Lemes Rojas em desfavor MRV 

Engenharia e Participações S.A. Compulsando os autos, verifico que a 

ação foi proposta em 01.09.2017, ou seja, há 04 (quatro) meses. Todavia, 

não há nos autos informações acerca da conclusão dos reparos na obra 

e, por conseguinte, do retorno dos requerentes à residência. Nessa 

quadra processual, ante o acentuado transcurso de tempo, entendo ser 

necessária, antes da análise do pedido de tutela de urgência/evidência, a 

intimação da parte autora para prestar informações atualizadas. Desta 

forma, INTIME-SE os requerentes para que esclareçam, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual quadro fático da presente lide. No mais, ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 11h30min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pelos documentos acostados no movimento Id. nº 

9804083 e 10667578, pág. 2, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017886-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017886-93.2017.8.11.0041 AUTOR: IGOR SOUZA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou justificativa 

para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO MULTA à parte 

autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente 

a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de 

Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 
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OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto, ainda, a 

preliminar de carência de ação por ausência do laudo IML, uma vez que, 

além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau 

e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo 

que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. Da 

mesma forma, a preliminar de carência de ação pela elaboração do Boletim 

de Ocorrência com base nas alegações da parte autora, sem averiguação 

dos fatos, não pode prosperar, haja vista que, ao beneficiário do seguro 

obrigatório não atendido administrativamente, é assegurado o direito de 

ação, na qual terá a possibilidade de produzir prova e demonstrar não só 

a invalidez, mas também que essa é resultado do acidente de trânsito. 

Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação 

ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 3723, §1º, do CPC. Dito isso, 

registro que, em relação às questões de fato, a atividade probatória 

deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os 

danos pessoais foram causados a parte autora por veículos automotores 

de via terrestre ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez 

permanente, total ou parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial, ela foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter 

acarretado invalidez permanente parcial completa qual o seu 

enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter 

acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual o seu 

enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. Nomeio 

como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 813297091-87, RG 09296603, 

podendo ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 

65-99228-5520 e 65-2127-8657, e-mail peritoernani@gmail.com e 

ernanicastrillon@yahoo.com.br. Intime-se o experto, por meio eletrônico, 

cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local 

para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em 

seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-a pessoalmente, por carta 

registrada com aviso de recebimento. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange ao 

requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita e não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência 

absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. Int. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018437-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018437-73.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ BARBOSA 

DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou justificativa 

para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO MULTA à parte 

autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente 

a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de 

Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 
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como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

carência de ação, por ausência do interesse de agir, decorrente do 

pagamento administrativo da indenização, pois a presente pretensão visa 

à complementação do valor pago. Afasto, ainda, a preliminar de carência 

de ação por ausência do laudo IML, uma vez que, além de se tratar de 

matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das 

lesões durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial 

inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a 

gradação prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange ao requerente, verifico da inicial que o mesmo 

qualificou-se como sargento do exército, razão pela qual aplicável à 

espécie o disposto no art. 98, §§5º e 6º, do CPC, segundo o qual, “a 

gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento” e "conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. Dessa forma, determino que o 

requerente adiante a quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais, referente à 

sua quota parte nos honorários periciais, ficando autorizado o 

parcelamento em 05 vezes. Efetuado o depósito do valor referente aos 

honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com aviso de 

recebimento. Int. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006223-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NATALINO DO CARMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006223-50.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

HENRIQUE NATALINO DO CARMO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na 

fase de julgamento conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a 

parte autora não apresentou justificativa para sua ausência na audiência 

de conciliação, APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à 

dignidade da justiça em valor correspondente a 2% (dois por cento) do 

valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte comprove o pagamento da multa, sob 

pena de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não 

comprovado o pagamento da multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do 

Estado para inscrição do débito em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, 

do Diploma Processual Civil. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 
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consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de 

Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, 

CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 

do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 dias, 

deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), 

na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange ao requerente, uma vez 

que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária gratuita e não existem 

nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, 

inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o 

adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os quais serão 

suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o 

caso. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000228-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERTINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000228-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

BERTINO DA COSTA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT Vistos 

em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como autônomo, todavia não apresentou comprovação de sua 

renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 
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condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009299-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE AMORIM (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009299-82.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. 

Considerando o teor da decisão acostada ao Id. 5829521, INTIME-SE a 

parte interessada para comprovar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC). Às providências, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1011677-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONTELLI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA PEREIRA OAB - SP72130 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011677-11.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. Ao 

que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não 

preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, 

vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o 

implemento da determinação judicial pela parte autora, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Int. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito M

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021376-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MASTRANGELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037478-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CUPERTINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037478-26.2017.8.11.0041 AUTOR: DOMINGOS 

CUPERTINO DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente 

ajuizada por Domingos Cupertino da Costa, em desfavor de Instituto 

Nacinal do Seguro Social - INSS. Compulsando os autos, verifica-se que, 

muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente, 

a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. 

Ocorre que, antes mesmo de ter sido analisada a petição inicial, a parte 

requerente, por meio da petição acostada no Id. nº 11130383, apresentou 

pedido de desistência da demanda, sob o argumento de que já ajuizou 

nova ação perante o Juízo competente. É o breve relato. DECIDO. O feito 

comporta imediato julgamento. Destarte, a parte autora apresentou pedido 

de extinção do feito, expressando interesse na desistência da ação (Id. nº 

11130383). Como é cediço, a desistência da ação não importa renúncia ao 

direito e não impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o 

acolhimento do pleito é medida que se impõe. Ademais, tendo em vista que 

a citação da parte requerida sequer restou determinada, cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante 

o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência 

exteriorizada pela parte autora e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Com fulcro no 

art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso da parte requerida nos autos. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034759-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO MANGABEIRA JUNIOR OAB - MT0014857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034759-71.2017.8.11.0041 AUTOR: MARLI 

TERESINHA DIAS CAVALHEIRO RÉU: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Reparação por Dano Moral e Material, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por Marli Terezinha Dias Cavalheiro em 

face de Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda, ambos 

qualificados nos autos. A parte autora alega que, em fevereiro de 2015, 
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adquiriu de Denis Raphael Rangel da Silva, mediante instrumento de 

cessão de transferência de direitos e obrigações, os direitos sobre a 

unidade 146, do Residencial Reserva Rio Cuiabá, situado na Rua Projetada 

03, s/nº, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT. Afirma que, nos termos do 

contrato firmado com o Sr. Denis Raphael Rangel da Silva, a requerente o 

ressarciu de todos os valores pagos por ele à incorporadora Rodobens, 

arcando, em seguida, com as 15 (quinze) parcelas vincendas a partir de 

15.03.2015 até maio de 2016, mais a parcela balão, com vencimento 

previsto para a data da entrega das chaves, qual seja, 20.05.2016, 

pagando, ainda, uma taxa complementar em 10.04.2017. Sustenta que 

realizou todos os pagamento de forma regular, todavia o imóvel não foi 

entregue na data agendada, qual seja, maio de 2016, tendo a 

individualização da matrícula ocorrido apenas aos 20.07.2017, data 

posterior ao término da carência de 180 (cento e oitenta) dias. Menciona 

que, em razão de diversos prejuízos suportados, insistiu incansavelmente 

junto à empresa ré, solicitando desde junho de 2016 a devolução da 

quantia paga e o distrato do negócio jurídico firmado. Assevera que, 

apenas aos 15.09.2017, a requerida respondeu as solicitações realizadas, 

comunicando que, caso o distrato fosse realizado, seria devolvido o valor 

pago em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com desconto de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor total. Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência; a) seja suspensa a exigibilidade das parcelas 

relativas à taxa condominial; b) que a requerida se abstenha de inscrever 

seus dados no cadastro restritivo de crédito, bem como de realizar 

quaisquer atos previsto na cláusula 18.9 do contrato celebrado (Id nº 

10693674, pág.18), e por fim, c) que a requerida efetue a restituição, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do valor pago devidamente atualizado, 

ou alternativamente, que seja determinado o depósito do valor na Conta 

Única. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). In casu, a parte autora postulou a concessão 

da tutela provisória na forma de evidência, com fundamento no art. 311, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Entretanto, ainda que tenha a parte 

autora postulado pela tutela de evidência, entendo que, na hipótese em 

apreço, o pedido não comporta acolhimento, tendo em vista que, apenas 

com os documentos acostados na exordial, não restaram comprovadas as 

alegações de fato. Por outro lado, entendo que a tutela provisória 

comporta deferimento na forma de tutela antecipada de urgência. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito documentos 

que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, tais como o 

contrato celebrado com a requerida e o primeiro proprietário (Id nº 

10693674), o contrato celebrado entre o primeiro proprietário e a parte 

autora (Id nº 10693676) e o instrumento de cessão e transferência de 

direitos e obrigações sobre a unidade autônoma (Id nº 10713332). Consta 

nos autos ainda, o demonstrativo de débito que comprova todos os 

pagamentos realizados pela parte autora (Id nº 10693677), a notificação 

extrajudicial enviada, comunicando o interesse no distrato (Id nº 

10693682) e diversos emails enviados à requerida, manifestando o 

interesse na rescisão contratual (Id nº 10702598 p.3/5). Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, acaso não concedida a tutela de urgência, a parte autora terá que 

continuar comprometendo sua renda com o pagamento das taxas de um 

bem que não mais deseja, face ao descumprimento contratual pela 

requerida, o que lhe gera insegurança e impõe elevado ônus. Apesar de 

ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do 

segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente também o 

risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela 

provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e concreto 

risco da requerida incluir o nome da requerente no cadastro restritivo de 

crédito. Ademais, extrai-se dos autos que a requerida não entregou o 

imóvel no prazo estipulado, qual seja, 30 de novembro de 2016, já com 

acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias de carência adicional, conforme 

previsto no contrato firmado - quadro VII (Id. nº 10693674, pág. 3 e Id nº 

10702672). Ocorre que, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhuma 

das partes contratantes pode exigir da outra parte o implemento da 

obrigação sem que antes tenha cumprido a sua. Nesse sentido, vide 

jurisprudência a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONSTRUTORA. PRAZO DE 

ENTREGA. INOBSERVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS 

PARCELAS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. Para deferimento do pedido de tutela urgência, é 

imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no 

art. 300, do CPC/2015. Dispõe a norma do art. 476, do Código Civil: "Nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Comprovado o 

inadimplemento da promitente vendedora em relação à obrigação de 

entrega do imóvel, objeto de promessa de compra e venda, no prazo 

pactuado, é possível, em tese, a rescisão do negócio jurídico pela parte 

prejudicada, nos termos dos art. 475 e 476 do Código Civil. Não se mostra 

razoável obrigar os Agravantes a adimplir parcelas vincendas de contrato 

que se pretende rescindir em decorrência do inadimplemento contratual da 

construtora. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (TJMG; AI 

1.0319.16.002704-5/001; Rel. Des. José Arthur Filho; Julg. 22/08/2017; 

DJEMG 05/09/2017). Portanto, a parte requerente, que vinha cumprindo 

regularmente com a sua obrigação no contrato, não pode ser prejudicada 

pelo atraso da requerida com a entrega do imóvel. Por fim, o § 2º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido na presente hipótese, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a retomada da cobrança 

das eventuais taxas condominiais que forem consideradas regularmente 

devidas. Por outro lado, entendo que, nesta fase inicial, se mostra 

incabível a exigência do depósito em Juízo do valor questionado, posto 

que, não há nos autos evidências que demonstrem que a requerida não 

terá condições de arcar com a condenação ao final da ação, ou ainda, 

informações de que a mesma esteja dilapidando seu patrimônio. Posto 

isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a parte requerida, especificamente no que se refere ao 

contrato discutido nestes autos e sob pena de aplicação de multa no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato de descumprimento, nos termos 

do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do Código de Processo 

Civil, se ABSTENHA de: a) efetuar cobranças referentes a taxa 

condominial desde a interposição da presente ação, bem como de inserir o 

nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito; b) realizar 

quaisquer dos atos previstos na cláusula 18.9 do contrato firmado, sem 

que haja autorização formal da requerente, facultada à parte requerida, 

contudo, a prática dos referidos atos acaso efetue o depósito em Juízo do 

valor integral que a parte autora entende devido à título de restituição das 

parcelas pagas. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Março de 2018, 

às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037244-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037244-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RICARDO 

AMERICO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Revisional de 

Consumo de Energia Elétrica, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Ricardo Americo em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o requerente que é 

consumidor dos serviços da requerida através da unidade consumidora 

n.º 6/341837-3. Assevera que, no mês de Julho do ano de 2017, foi 

surpreendido com uma fatura no valor de R$ 877,51 (oitocentos e setenta 

e sete reais e cinquenta e um centavos). Sustenta que, ao questionar a 

requerida acerca do valor elevado, foi informado que os valores 

correspondiam ao consumo realizado. Diz que, além da emissão da fatura 

de valor elevado nos meses de julho a novembro/2017, a requerida 

inscreveu os seus dados no cadastro restritivo de crédito e realizou a 

suspensão do fornecimento de energia. Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência, a retirada dos seus dados do cadastro restritivo de 

crédito, bem como que a requerida proceda com restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que as faturas correspondentes aos meses de 

julho a novembro/2017 se destoam das faturas anteriores do mesmo ano, 

conforme análise do histórico de contas da unidade consumidora (Id nº 

11083669). A exemplo disso, nota-se que a fatura correspondente ao mês 

de julho/2017, no valor de R$ 877,51 (oitocentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e um centavos), contrapõe-se à fatura do mês anterior, qual 

seja, junho/2017, no valor de R$ 249,56 (duzentos e quarenta e nove reais 

e cinquenta e seis centavos). Ademais, o histórico de contas da unidade 

consumidora (Id nº 11083669) demonstra que as faturas anteriores às 

questionadas estão devidamente quitadas, fato que indica que o aumento 

não se deu em razão de parcelamento débito anterior. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá prejuízos 

econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus 

créditos e formalizar transações comerciais. O perigo de dano se 

evidencia, ainda, no fato da parte autora está sendo privada de um 

serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior suspensão regular do serviço, bem como com a 

inscrição dos dados da requerida no cadastro restritivo de crédito. Não 

obstante presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, 

cumpre anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente 

excessivos das faturas não retira da parte autora a obrigação do 

pagamento ao menos do valor que entende devido, posto que afronta ao 

princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia 

elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor 

acima da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por 

ausência de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor 

equivalente ao dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca 

de 300% superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra 

orçamento doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte 

de serviço essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. 

Recurso conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de 

interromper o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor 

de R$ 165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de 

ofício ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à 

fatura impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida: 1) no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com 

a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, 

no que se refere especificamente aos débitos discutidos nestes autos e 

até decisão final da causa; 2) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica, no mesmo prazo, da 

unidade consumidora UC nº 6/341837-3, de titularidade da parte autora, 

Ricardo Américo. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito judicial do valor que a autora entende devido nas faturas 

questionadas (07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 e 11/2017), 

observando-se, para tanto, a média de consumo relativa aos três meses 

anteriores ao período contestado (04, 05 e 06/2017). Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da concessionária demandada, 

FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), sem prejuízo 

de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 

77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

11083643, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 27 de Março de 2018, às 09h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, por se tratar de petição referente a 

outros autos, equivocadamente protocolada no presente feito, determino o 

desentranhamento da petição acostada no Id. nº 11193712 e dos 

respectivos documentos que a acompanham. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 

de Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito AT
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W AUTOS Nº 1018770-25.2017.8.11.0041 AUTOR: NYLTON 

ROBERTO VALADAO FREITAS, TIRCIA VALOURA VALADAO FREITAS 

PROCURADOR: LUIZ EDUARDO PEDROSO RÉU: EMPREENDIMENTOS 

CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME, HERMELINO ALVES NETO, JANE 

CORREA DE ARRUDA, OCUPANTES IRRREGULARES PROCURADOR: 

LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que, em que pese o requerente tenha informado, no movimento Id 

nº 10757671, a juntada de procuração, deixou de fazê-lo, conforme se 

afere na certidão de Id nº 11288157. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua 

representação processual, acostando aos autos o instrumento 

procuratório, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, §1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em igual prazo, considerando a alteração do 

valor da causa, deverá a parte requerente comprovar o recolhimento das 

custas processuais complementares ou justificar a desnecessidade de 

fazê-lo, sob pena de cancelamento da distribuição, ex vi do disposto no 

art. 290 do referido Diploma Processual. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020776-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MEIRA SANTOS (AUTOR)

ADRIEYNE KELLEN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELCHIOR AUTO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020776-05.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIO MEIRA 

SANTOS, ADRIEYNE KELLEN DA SILVA RÉU: BELCHIOR AUTO DE SOUZA 

AT Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de 

Posse, com pedido de tutela de evidência, proposta por Marcio Meira 

Santos e Adrieyne Kellen da Silva, em desfavor de Belchior Auto de 

Souza, todos qualificados nos autos. Sustentam os autores que, aos 

30.06.2016, firmaram com o requerido contrato particular de compromisso 

de compra e venda, tendo como objeto o imóvel localizado no Condomínio 

Vila da Serra I, Casa 04, Bairro Três Barras, nesta urbe. Alegam que ficou 

pactuado que o valor do Imóvel seria no montante de R$ 175.000,00 (cento 

e setenta e cinco mil reais) e que deveria ser pago conforme a cláusula 

segunda do contrato firmado. Mencionam, ainda, que restou tacitamente 

acordado que o saldo devedor do imóvel, seria pago pelo requerido, o que, 

todavia, não foi feito. Asseveram que o requerido realizou o pagamento da 

entrada, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como que 

a quantia restante, qual seja, R$ 140,000,00 (cento e quarenta mil reais), 

deveria ser paga através de financiamento imobiliário a ser liberado pela 

Caixa Econômica Federal-CEF. Aduzem que o prazo para liberação do 

financiamento deveria ocorrer no período de 90 (noventa) dias após a 

assinatura do contrato, uma vez que o requerido havia afirmado que 

possuía cadastro pré-aprovado na CEF. Todavia, passados 11 (onze) 

meses, não houve a liberação do financiamento pelo agente financeiro. 

Dizem, por fim, que, além de não realizar o pagamento das parcelas 

relativas ao financiamento, o requerido está inadimplente com o pagamento 

do IPTU, contas de energia e água e taxas condominiais. Por essas 

razões, pugnam pela oitiva do requerido para que traga aos autos 

documentos capazes de gerar dúvida razoável do direito pleiteado e, caso 

assim não o faça, que seja deferia a tutela de evidência, a fim de 

determinar que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Pois bem. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

evidência, sabe-se que a mesma será concedida quando restar presente 

uma das hipóteses elencadas no art. 311 do Código de Processo Civil, 

independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. Destarte, prevê o referido art. 311 do Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela de evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Paragrafo único: Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Consoante se extrai da 

leitura do dispositivo legal supracitado, diferentemente da tutela de 

urgência, a de evidência pode ser concedida independentemente da 

existência de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado 

útil do processo. Porém, para que seja possível o seu deferimento, há de 

estarem presentes no feito os requisitos legais. No caso dos presentes 

autos, como a referida tutela provisória fora requerida em caráter inicial e 

tendo como substrato legal o inciso IV, impossível é o seu deferimento 

liminarmente, por expressa vedação constante no parágrafo único do 

citado artigo 311. Assim sendo, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. Apresentada a contestação ou 

decorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021520-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA OAB - MT22237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021520-34.2016.8.11.0041 AUTOR: IRINEU 

MAGALHAES DE ALMEIDA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Indenização por Perdas e Danos, com pedido de tutela provisória de 

urgência, ajuizada por Irineu Magalhães de Almeida em face de 

Concremax - Concreto, Engenharia e Saneamento LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O requerente assevera que celebrou 

com o requerido, em 30.07.2015, um instrumento particular de 

compromisso de compra e venda do empreendimento denominado 

Residencial Flor de Liz, lote nº 11, quadra 14, medindo 180m² e edificação 

de 61,78m², no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Informa 

que foi convencionado o pagamento de R$ 2.470,00 (dois mil quatrocentos 

e setenta reais) a título de comissão de corretagem à funcionária do 

requerido, bem como a quitação do saldo por meio de financiamento 

imobiliário. Aduz que o empreendimento não foi entregue na data 

aprazada, fazendo com que o requerente arcasse com custos que 

entende indevidos, tal como pagamento de aluguel e da taxa de 

construção. Assevera que buscou amigavelmente ressarcimento dos 

respectivos valores, porém sem sucesso, motivo que ensejou a 

propositura da presente demanda. A antecipação de tutela foi indeferida 

(Id. nº 4853418). O requerido apresentou contestação, sustentando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no 

polo passivo da ação, na condição de litisconsorte passivo necessário, 

com o consequente reconhecimento da incompetência da Justiça estadual. 

No mérito, sustentou a inexistência de dano passível de indenização (Id. nº 

6114140). Impugnação à contestação (Id. nº 7360856). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 2. Fundamentação: 2.1. Do 
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Julgamento Antecipado Parcial do Mérito: Respeitados os termos do artigo 

12 do Código de Processo Civil, anoto que cabível o julgamento parcial do 

mérito da lide, nos termos do artigo 356, inciso II, do CPC, posto que não 

há, in casu, a necessidade de dilação probatória, na medida em que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. 

Assim sendo, passo ao exame parcial do mérito da demanda, expondo as 

razões do meu convencimento. 2.2. Preliminares: 2.2.1. Litisconsórcio 

Passivo Necessário, Incompetência do Juízo e Ilegitimidade Passiva: A 

requerida, preliminarmente, sustentou a necessidade da Caixa Econômica 

Federal figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que a 

pretensão da parte autora reside na discussão quanto à legalidade de 

cláusula contratual que estabelece cobrança de taxa de construção, bem 

como desconto em conta do FGTS, as quais são geridas pelo referido 

agente financiador. Ocorre que, in casu, o quadro fático não alcança o 

agente financeiro, porquanto os pedidos não decorrem do contrato de 

financiamento habitacional celebrado entre o requerente e a Caixa 

Econômica Federal, mas exclusivamente do contrato de compra e venda 

celebrado entre a parte requerida e o requerente, razão pela que qual não 

há que se falar em litisconsórcio passivo necessário a ensejar o 

deslocamento da competência para julgamento do feito à Justiça Federal. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da egrégia Corte de Justiça 

Matogrossense: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA, DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – REJEITADAS – MÉRITO - ATRASO 

INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

ADEQUADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE JUROS – PREVISÃO 

CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – 

RESTITUIÇÃO DO VALOR SOMENTE DURANTE O PERÍODO DE ATRASO 

PARA CONCLUSÃO DO IMÓVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum 

Estadual em razão da necessidade de se incluir a Caixa Econômica 

Federal (CEF) no polo passivo da lide, porquanto não tem responsabilidade 

pelo atraso na entrega do imóvel que causou os danos narrados pelo 

autor. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos 

danos materiais e morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado 

na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. [...] (TJMT Ap 

101378/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) 

Posto isso, não há falar-se em litisconsorte passivo necessário, e, 

consequentemente, em incompetência do Juízo estadual, pelo que rejeito 

às preliminares. Da mesma forma, não há falar-se em ilegitimidade passiva 

da requerida, pois ressai da exordial que o requerente almeja a reparação 

de danos materiais e morais decorrentes de alegado inadimplemento 

contratual da ré, tal qual alugueis, restituição de valor debitado a maior na 

conta do FGTS, inversão da cláusula penal, devolução da taxa de 

corretagem, além da restituição da taxa de evolução da obra. O débito na 

conta do FGTS que o requerente menciona é referente ao contrato de 

compra e venda celebrado entre as partes, e não pela gerencia dos 

recursos oriundos do referido fundo [agente financeiro – Caixa Econômica 

Federal]. Quanto à taxa de construção, sabe-se que o encargo é 

estipulado pela instituição financeira com objetivo de compelir a 

construtora a cumprir suas obrigações de entrega do imóvel dentro do 

prazo, que, por conseguinte, são repassados ao consumidor através do 

contrato de financiamento celebrado entre o mesmo e a instituição 

financeira. In casu o requerente alega que a construtora ficou em mora 

pelo atraso na entrega do empreendimento, razão pela qual pleiteia o 

ressarcimento desse encargo durante o período de inadimplência. Nesse 

sentido, colhe-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL 

PARA ENTREGA FUTURA E OUTROS PACTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA 

– PRELIMINARES: NECESIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – 

MÉRITO – (...) RECURSO DESPROVIDO. O pedido de ressarcimento dos 

juros de obra cobrados em contrato de financiamento imobiliário não 

implica em discussão do contrato de financiamento. Trata-se de discussão 

sobre a obrigação da promitente vendedora em indenizar prejuízo 

experimentado pelo consumidor. Portanto, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da construtora ou em litisconsórcio necessário da 

Caixa Econômica Federal. [...] (TJMT Ap 58449/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017) Logo, resta evidente a 

legitimidade da requerida, razão pela qual afasto a preliminar. 2.3. Parcela 

de Mérito: 2.3.1 Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Sobre 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso, inexiste 

controvérsia, pois a requerida, na contestação, não trouxe qualquer 

documento para demonstrar a sua relação comercial, somente fez ilações 

sem comprovação, de forma que a presente questão deve ser dirimida à 

luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90). 2.3.2. Cláusula de Prorrogação do Prazo de 

Entrega do Empreendimento e Mora na Entrega do Imóvel: O requerente 

pugna pela declaração de abusividade da cláusula quinta do contrato 

colacionado no Id nº 4270612 [pág. 05/10], que prevê a possibilidade de 

prorrogação da data da entrega do empreendimento em até 180 (cento e 

oitenta) dias úteis. A priori, não merece acolhimento tal pretensão, uma 

vez que a referida cláusula é considerada legal desde que expressamente 

pactuada, como ocorre no caso. Aliás, este é o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA 

C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AQUISIÇÃO DE 

BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL COMPROVADA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – DANO PRESUMIDO – 

PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL 

EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE 

DE APLICAÇÃO INVERSA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL 

– AUSENCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO – 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falha na prestação do serviço 

resta caracterizada quando, apesar do autor ter adimplido com suas 

obrigações, a construtora não entrega as chaves do imóvel no período 

estipulado no contrato. 2. A previsão de cláusula de tolerância (180 dias a 

mais para entrega do imóvel) não encontra qualquer óbice no ordenamento 

jurídico pátrio (desde que expressamente pactuada), configurando-se 

como o período razoável para o cumprimento das formalidades 

necessárias à entrega de um empreendimento de grande vulto e 

complexidade, como é a construção de um imóvel residencial. [...]” (TJMT 

Ap 49453/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 

07/07/2017). Verifica-se, no caso em tela, que as partes firmaram o 

contrato particular de promessa de compra e venda em 30 de Julho de 

2015, o qual previa a entrega da obra para dezembro de 2015, constando 

na cláusula quinta a possibilidade de prorrogação da entrega da obra por 

mais 180 (cento e oitenta) dias. Portanto, plenamente admissível à 

prorrogação, posto que devidamente pactuada, não havendo falar-se em 

abusividade e, consequentemente, em nulidade. De outro lado, a requerida 

confessa a prorrogação do prazo para a entrega do imóvel para além do 

pactuado, sustentando a excludente de culpa exclusiva de terceiro, no 

caso, a companhia de água de Cuiabá [CAB CUIABÁ], a qual estaria 

executando obras de melhorias e expansão na região do Tijucal, 

impossibilitando, assim, a interligação do empreendimento no sistema 

público de abastecimento de água. Informa, ainda, a requerida que a 

solução do problema ocorreu somente em 11.02.2015, ocasião em que ela 

própria, juntamente com outras construtoras, firmaram contrato de 

construção por administração junto à Diretoria da CAB, onde se 

comprometeram a arcar com os custos da ampliação da ETE Tijucal e da 

implantação do sistema de abastecimento de água e esgoto da região. Pois 

bem. Inobstante às alegações da requerida, o caso é um típico infortúnio 

interno, sendo considerada pela doutrina e jurisprudência como risco 

inerente a atividade, pois é previsível que isto possa acontecer. Dessa 

forma, não ocorrendo a entrega das chaves do imóvel no período 

estipulado no contrato, resta configurada a responsabilidade objetiva da 

construtora pela falha na prestação do serviço e, consequentemente, o 

dever de indenizar os danos daí decorrentes, nos termos dos artigos 14 e 

art. 17 do CDC e art. 475 do CC. 2.3.3. Aluguéis e Taxa de Obra: O 

requerente assevera que, em virtude do inadimplemento contratual da 

requerida, consistente no atraso da entrega do imóvel, viu-se obrigado a 

alugar outro imóvel para abrigar sua família, onerando-se com o valor 

mensal de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), conforme 
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consta nos recibos de Id nº 4270902 - Pág. 07 e 4270904. Desta forma, 

pugna pela condenação da ré no ressarcimento dessas despesas, além 

da taxa de construção. No que tange ao ressarcimento das despesas com 

aluguel, mostra-se induvidoso que, a partir do inadimplemento da 

obrigação por parte da construtora, incumbe a esta arcar com essas 

despesas, pouco importando que o consumidor tivesse permanecido no 

bem locado durante a construção do empreendimento. Dessa forma, deve 

o requerente ser ressarcido dos valores devidamente comprovados a 

título de alugueis, correspondentes aos meses Julho à Outubro de 2016, 

conforme no Id nº 4270902 - Pág. 07 e Id nº 4270904, no valor de R$ 

8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais). Nesse sentido, trago à 

colação precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSOS 

DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – 

UNIDADE EM CONJUNTO HABITACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – MULTA DECORRENTE DA MORA DO VENDEDOR – 

ISONOMIA CONTRATUAL – APLICABILIDADE – CUMULATIVIDADE COM 

LUCROS CESSANTES - MANTIDA – ALUGUEIS PELO PERÍODO DE 

ATRASO APURADO –PROCEDÊNCIA MANTIDA – COMISSÃO DE 

CORRETAGEM RESTITUIÇÃO – DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANTIDO O VALOR 

DE R$ 15.000,00 - CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – REDUÇÃO E OU MAJORAÇÃO – 

PEDIDOS AFASTADOS – CUMULATIVIDADE DE MULTAS – 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 

[...] O vendedor deve arcar com os prejuízos materiais e morais sofridos 

pelo comprador em razão do atraso na entrega de imóvel objeto de 

contrato de compra e venda. [...] Os aluguéis são devidos a título de danos 

materiais, já que, se o imóvel tivesse sido entregue no prazo acordado, o 

comprador não se absteria dos rendimentos locativos e ou teria de arcar 

com despesa dessa natureza. [...] “(TJMT Ap 26204/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017). Além 

disso, deve ser acrescido ao ressarcimento o valor dispendido a título de 

taxa de construção (Id nº 4270626), correspondente a R$ 2.969,47 (dois 

mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), uma 

vez que tais encargos foram cobrados no período de mora da construtora, 

os quais não seriam devidos se a requerida tivesse entregado o imóvel na 

data pactuada. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR 

AFASTADA – MÉRITO - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - 

AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS - 

VALOR SUPORTADO PELO AUTOR/ADQUIRENTE COM O ALUGUEL DE 

OUTRO IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE FIRMA 

RECONHECIDA E DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – “TAXA DE 

CONSTRUÇÃO” – COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA DIANTE DO 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - - RECURSO DESPROVIDO. [...] Logo, 

havendo atraso injustificado na entrega de imóvel, objeto de contrato de 

compra e venda, possível a indenização pelos danos materiais 

decorrentes do pagamento de aluguéis. 7. Diante do atraso da obra, é 

inviável imputar ao consumidor a cobrança da “taxa de construção” (ou 

“taxa de repasse na planta”), antes da entrega das chaves pela 

construtora, ainda que tenha havido previsão contratual. (TJMT Ap 

103332/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) 

Assim, a requerida deve ressarcir ao requerente o valor de R$ 11.719,47 

(onze mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), que 

corresponde ao valor dos alugueis, acrescidos da taxa de construção. 

2.3.4. Lucros Cessantes: O requerente postula a título de lucros 

cessantes o valor do aluguel que poderia auferir se o imóvel fosse 

entregue na data aprazada. No entanto, é evidente que se o imóvel fosse 

entregue ou o requerente iria residir nele ou, alugando-o, continuaria a 

morar de aluguel. Dessa forma, tendo em vista que o autor já foi 

ressarcido dos valores despendidos a título de aluguel, não cabe nova 

restituição sobre o lucro que seria auferido com o aluguel do imóvel 

adquirido, sob pena de bis in idem. 2.3.5. Restituição do Valor Sacado a 

Maior da Conta do FGTS: O requerente assevera que a construtora 

requerida sacou o valor de R$ 9.238,10 ao passo que teria autorizado o 

saque de R$ 9.187,00, havendo, pois, diferença de R$ 51,10. Ocorre que, 

conforme consta no contrato de compra assinado com o agente financeiro 

(Id nº 4270810), precisamente na pág. 3, item B.4.3, o valor autorizado 

para desconto do FGTS foi de R$ 9.233,10 (nove mil, duzentos e trinta e 

três reais e dez centavos), e, uma vez que a diferença é irrisória, 

podendo ser debitada aos trâmites burocráticos e legais inerentes à 

matéria, entendo que o pedido não merece prosperar. 2.3.6. Comissão de 

Corretagem: Assevera ainda o requerente que o pagamento da comissão 

de corretagem, no valor de R$ 2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta 

reais) é abusivo, pois impõe ao comprador obrigação que é da requerida, 

devendo ser ressarcido do valor. Entretanto, ressai dos autos que no 

instrumento particular de promessa de compra e venda, especificamente 

na alínea “a” da Cláusula Terceira (Id nº 4270612, pág. 6), existe 

pactuação quanto à cobrança de tal encargo, razão pela qual não há 

falar-se em cobrança indevida. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do REsp 1599511/SP, definiu que é valida a cláusula que 

transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de 

corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade 

autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente 

informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o 

destaque do valor da comissão de corretagem. 2.3.7. Limite do Cheque 

Especial: Sustenta o autor, ainda, que com o atraso na entrega da obra, se 

viu obrigado a utilizar o limite de cheque especial para quitação das tarifas 

de construção e pagamento de alugueis, gastando o valor excedente de 

R$ 2.527,30 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos). 

Juntou aos autos o extrato da conta de 10.11.2016 (Id nº 4270641 - pág. 

5). No entanto, considerando que a conta corrente do requerido não era 

utilizada exclusivamente para o pagamento dos alugueis e das tarifas de 

construção, impossível aferir se a utilização do limite do cheque especial 

decorreu exclusivamente do pagamento desses encargos. Ao contrário 

disso, o autor confessou que mudou de emprego e, consequentemente, 

teve uma redução do valor recebido a título de salário, o que reduziu o sua 

capacidade financeira. Nesse sentido, entendo que esses alegados danos 

não decorreram diretamente do inadimplemento contratual, e, por essa 

razão, a requerida não possui responsabilidade no seu ressarcimento. 

2.3.8. DO DANO MORAL: De inicio, insta consignar que não há 

impossibilidade quanto à cumulação da indenização a título de dano moral 

e com a de dano material, tendo em vista possuírem naturezas diversas, 

pois a primeira constitui indenização pela não fruição do bem durante o 

período da mora da vendedora, e a segunda decorre da responsabilidade 

civil pelo retardo no cumprimento da obrigação. Como já explanado, a 

relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob 

as suas diretrizes é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato 

de promessa de compra e venda firmado. Diante do ordenamento legal e 

em face da circunstância da requerida não ter cumprido com as 

obrigações assumidas, torna-se inadimplente, conferindo-se ao 

comprador o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e ser 

reparado pelos danos sofridos, seja de ordem material ou moral. A 

situação fática retrata não uma frustração qualquer causada por um 

negócio não concluído, porquanto não se está diante da compra de um 

objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas 

representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de 

regra, com extremo sacrifício. Por conseguinte, há que se reconhecer a 

responsabilidade da requerida pelo dano sofrido, em razão do 

descumprimento do negócio jurídico, independentemente de comprovação, 

por se configurar o dano chamado pela doutrina e jurisprudência de dano 

in re ipsa ou presumido. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso corrobora este posicionamento, vejamos: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA 

ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – CLÁUSULA DE DILAÇÃO DO 

PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de compra e venda com 

obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão 

submetidos a legislação consumerista. É de conhecimento público e 

notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como 

materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável a 

prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista a dificuldade na 

definição exata do término da obra, entretanto, se a entrega for prevista 
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por longo tempo após a assinatura do contrato de financiamento, deve ser 

anulada a previsão, ante a sua manifesta abusividade. Comprovada e 

evidenciada a desídia da empresa, bem como os transtornos causados ao 

consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de 

receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. É devida a 

reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo 

comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel, 

devendo ser reformada a sentença quando há equívoco na fixação do 

prazo. Precedentes STJ. No caso, há que se reconhecer a 

responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do 

descumprimento do negócio jurídico, restando patente que prescinde de 

comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in 

re ipsa ou presumido. ”(TJMT Ap 69842/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 12/07/2017, Publicado no DJE 18/07/2017). Neste sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA 

– COMISSÃO DE CORRETAGEM – REJEITADA – MÉRITO – ATRASO NA 

ENTREGA DO IMÓVEL – APLICABILIDADE DO CDC – CLÁUSULA DE 

DILAÇÃO DO PRAZO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVER DE 

INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – ALUGUEL 

PAGO PELO CONSUMIDOR EM OUTRO IMÓVEL ATÉ A ENTREGA DO 

APARTAMENTO – COMPROVAÇÃO PARCIAL – TAXA DE CORRETAGEM – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, é parte legítima 

para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título 

de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, 

nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses 

encargos ao consumidor. É de conhecimento público e notório que a 

construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, 

mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável a prorrogação 

do prazo de entrega, tendo em vista a dificuldade na definição exata do 

término da obra, entretanto, se a entrega for prevista por longo tempo 

após a assinatura do contrato de financiamento, deve-se anular a 

previsão, ante a sua manifesta abusividade. Comprovada e evidenciada a 

desídia das empresas, bem como os transtornos causados ao 

consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de 

receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. Para a 

estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira 

daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor. É devida a 

reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo 

comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel. No 

caso, ante a falta de expressa e clara previsão contratual, afigura-se 

indevida a transferência do pagamento da comissão de corretagem ao 

autor. “(TJMT Ap 148051/2015, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 04/07/2017). Assim, restou demonstrada a ocorrência de 

dano moral passível de indenização, pelo que convém analisar o valor a 

ser fixado. É cediço que o valor da indenização por dano moral não deve 

implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório a ponto 

de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, de forma a levar 

a requerida a tomar atitudes que previnam a ocorrência de futuros atos 

semelhantes, além a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que 

lhe foram indevidamente impostos. Cabe ao magistrado, de acordo com o 

seu prudente arbítrio, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano 

sofrido, em atenção aos objetivos dispostos acima. Neste sentido 

colaciono jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: ‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – 

INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA – TEORIA DO FATO DE PRÍNCIPE – 

TESE AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – MULTA 

CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE - NATUREZA 

JURÍDICA DIVERSA - DANOS MORAL DEVIDO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA MAJORADA – ART. 85, § 11, 

CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. [...] Havendo previsão expressa de 

prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de apartamento em 

construção, a multa contratual é devida desde quando ultrapassado esse 

limite, e pode ser cumulada com lucros cessantes, que é presumido, em 

virtude da natureza moratória dessa cláusula penal. O atraso prolongado 

na entrega do imóvel destoa de qualquer patamar de razoabilidade na 

espera ou expectativa de obter o objeto contratual - imóvel próprio e gera 

dano moral indenizável, o qual deve ser fixado em em quantia que 

signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em 

enriquecimento ilícito. O § 11, do art. 85 do CPC/2015, possibilita a 

majoração da verba honorária advocatícia em sede recursal. ”(TJMT Ap 

54162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 

31/07/2017). Considerando as peculiaridades do caso, mormente às 

circunstancias do fato, especificamente a comprovação da boa fé da 

requerida, a qual adotou providências visando minorar os danos, 

assumindo a reponsabilidade pela execução das obras a cargo da CAB 

Cuiabá , fixo o quantum em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano 

moral. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento no art. 356 do 

Código de Processo Civil, JULGO ANTECIPADA E PARCIALMENTE O 

MÉRITO, o que faço para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS a fim de: a) CONDENAR o requerido ao ressarcimento da 

importância de R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), 

referente aos alugueis dos meses de 07/2016 até 10/2016 acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e de juros de 

1% (um por cento) ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC). b) 

CONDENAR o requerido ao ressarcimento dos valores pagos referentes a 

taxa de construção no valor de R$ 2.969,47 (dois mil, novecentos e 

sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e de juros de 

1% (um por cento) ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC). c) 

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização a título de dano 

moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, ao contar da citação. 4. Deliberações Finais: 4.1. Suspensão Parcial 

do Objeto da Ação: Na hipótese vertente, observa-se que ainda há 

questão controversa nos autos, referente ao pedido inversão da cláusula 

penal em favor do consumidor. É cediço que, não sendo a hipótese de 

total julgamento antecipado da lide, o processo deve ingressar em regular 

instrução, relativamente ao pedido não julgado. Não obstante, com relação 

ao referido pedido [fls. 10/11], verifico que, em recente decisão, o 

Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.614.721/DF, de relatoria do 

Excelentíssimo Senhor Ministro Luis Felipe Salomão, determinou a 

suspensão de todas as ações em que haja discussão a respeito da 

possibilidade ou não de inversão em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda. Assim sendo, como neste processo 

há irresignação com relação a esta matéria, SUSPENDO o presente 

processo em relação a este ponto até que haja definição da Corte 

Superior no julgamento do recurso representativo de controvérsia. 4.2. 

Verba Sucumbencial: Na hipótese versanda, o requerido formulou dez 

pedidos, sendo que, destes, um foi suspenso, cinco foram acolhidos e 

quatro foram inacolhidos. Dessa forma, resta evidente à sucumbência 

recíproca, nos termos do que dispõe o art. 88 do CPC. Pelo exposto, 

condeno a requerida Concremax - Concreto, Engenharia e Saneamento 

LTDA ao pagamento dos honorários advocatícios ao procurador do 

requerente, relativamente ao presente tópico de julgamento dos pedidos, 

no percentual correspondente a 15% do valor desta condenação (art. 85, 

§2º, do CPC), corrigidos monetariamente a partir desta data, incidindo juros 

de mora a partir da intimação na fase de cumprimento da sentença. D’outra 

banda, em relação ao autor Irineu Magalhães de Almeida, entendo que os 

honorários devidos por este ao procurador da requerida Concremax - 

Concreto, Engenharia e Saneamento LTDA, devem ser fixados por 

arbitramento, tendo em vista a incompatibilidade de sua fixação, a qual 

decorre da improcedência parcial da lide, sobre o valor da condenação, ou 

seja, sobre parte do pedido em que o autor não foi sucumbente. Dessa 

forma, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários advocatícios 

devidos Irineu Magalhães de Almeida ao procurador da requerente 

Concremax - Concreto, Engenharia e Saneamento LTDA, os quais deverão 

ser corrigidos monetariamente a partir desta data, incidindo juros de mora 

a partir da intimação na fase de cumprimento da sentença. No que tange 

às custas processuais, postergo a sua distribuição para o julgamento final 

da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011942-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIANO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a parte requerente 

estava devidamente representada por seu procurador com poderes 

especiais contidos no artigo 334, §10º, (Id nº 6121168), deixo de aplicar a 

multa prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto, ainda, a 

preliminar de carência de ação por ausência do laudo IML, uma vez que, 

além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau 

e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo 

que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. Da 

mesma forma, a preliminar de carência de ação pela elaboração do Boletim 

de Ocorrência com base nas alegações da parte autora, sem averiguação 

dos fatos, não pode prosperar, haja vista que, ao beneficiário do seguro 

obrigatório não atendido administrativamente, é assegurado o direito de 

ação, na qual terá a possibilidade de produzir prova e demonstrar não só 

a invalidez, mas também que essa é resultado do acidente de trânsito. 

Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação 

ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange ao requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos 

a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 

98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários 

periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda 

pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos 

honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020213-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BENITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020213-45.2016.8.11.0041 AUTOR: JULIO CESAR 

BENITES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 
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E, compulsando os autos para prolação de decisão, não encontrei a 

petição inicial do autor. Certifique o Gestor Judiciário a distribuição da 

petição inicial do autor, no prazo de 05 dias. Em seguida, intimem-se as 

partes para manifestação, no mesmo prazo. Por fim, conclusos. Cuiabá, 

11 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000287-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000287-10.2018.8.11.0041 AUTOR: TRANSRAPIDO 

SINAL VERDE LTDA RÉU: TIM CELULAR S.A. AT Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão 

Contratual, com pedido tutela de urgência, ajuizada por Transrápido Sinal 

Verde Ltda- Me em desfavor de Tim Celular S/A, ambos qualificado nos 

autos. Ab initio, tendo em vista que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil, não limita a favor a presunção relativa de hipossuficiência, 

necessária se faz a comprovação da alegada incapacidade financeira 

para arcar com as custas e despesas processuais. Portanto, com fulcro 

no art. 99, § 2º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

seu balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício, 

além de outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada 

incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. No mais, compulsando os autos, vislumbro que a parte autora, 

apesar de pleitear, em sede liminar, a exclusão de seus dados do 

cadastro restritivo de crédito, deixou de acostar aos autos documentos 

hábeis a demostrar a negativação. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para, em igual prazo, emendar a inicial, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

comprovante de que o seu nome está incluso nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL GERMANICA LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUERRA DE OLIVEIRA OAB - SP230954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000304-46.2018.8.11.0041 AUTOR: COMERCIAL 

GERMANICA LIMITADA RÉU: CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA 

AT Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante 

se afere no Id. nº 11307442, pág. 05. Ocorre que, objetivando a parte 

autora a condenação do requerido em obrigação de fazer consistente na 

transferência de veículo objeto de contrato de compra e venda firmado 

entre as partes, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, 

qual seja, R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), consoante 

documento de Id. nº 11307512. Assim sendo, CORRIJO de ofício o valor da 

causa, atribuindo à demanda o valor de R$ R$ 11.700,00 (onze mil e 

setecentos reais), o que faço com fulcro no art. 292, inciso II, e §3º, do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com as alterações necessárias 

junto ao Sistema PJE. No mais, compulsando os documentos carreados 

aos autos, verifica-se que não foram apresentados os documentos 

pessoais do subscritor da procuração, representante legal da empresa 

autora. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada dos 

documentos supracitados, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em 

igual prazo, deverá a parte autora comprovar o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038797-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARDINEI ANTONIO CERILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038797-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VARDINEI 

ANTONIO CERILO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT 

Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como autônomo, todavia não apresentou comprovação de sua 

renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 
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deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1032685-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDEZ DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE APRIJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA IMPERIAL MAYOLINO (REQUERIDO)

ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

DUILIO MAYOLINO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1032685-44.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora formula pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

anexar documentos aptos a confirmar a condição de hipossuficiência. 

Além disso, identifico que o pedido de produção antecipada de prova não 

possui indicação adequada da real pretensão Autoral. Isto porque, além de 

não haver uma delimitação pontual da área a que se pretende a produção 

da prova pericial, sendo a mesma apenas referida como “chácara a 

margem do Rio Coxipó”, não há esclarecimento quanto ao ofício pleiteado 

ao Intermat para a delimitação técnica do local. Ressalto que, as 

informações vindicadas pelos Autores ao Instituto de Terras de Mato 

Grosso podem ser pleiteadas diretamente no ente estatal, não havendo 

justa causa demonstrada nos autos para a intervenção judicial neste 

sentido. Ao passo que sem a delimitação exata do imóvel em questão é 

impossível determinar ao perito a produção da prova em caso de 

acolhimento do pedido. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A 

INICIAL para fim de: 1) Juntar aos autos, documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita em relação a todos os Autores 

(holerite, declaração de imposto de renda, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do CPC. 2) 

Delimitar com exatidão/endereço a área que se pretende periciar, sob 

pena de indeferimento da inicial. 3) Esclarecer a justa causa para que seja 

oficiado ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT para a 

concessão das informações pleiteadas, frente a possibilidade de a parte 

Autora produzir tal prova administrativamente, justificando adequadamente 

a eventual recusa do órgão ou impossibilidade de a parte Autora buscar 

pela via adequada as informações, sob pena de indeferimento do pedido. 

Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037436-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037436-74.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Nos termos da Resolução 

nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a 

Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Compulsando os 

autos, verifico que a parte Autora juntou em duplicidade inúmeros 

documentos, incluindo a petição inicial, gerando identificadores variáveis, 

extensa análise processual e dificultando em muito os trabalhos do 

judiciário, sobretudo o exercício do direito de defesa. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL indicando os 

documentos (com o número do “ID”) que foram juntados em duplicidade 

nos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Saliento que após a 

identificação os documentos serão riscados e seu conteúdo não estará 

mais disponível para visualização/consulta. Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034871-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN FABIO PRADO ZANATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1034871-40.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 
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Autora formulou pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

comprovar a alegada hipossuficiência necessária a concessão do 

benefício. Destaco que os demonstrativos financeiros colacionados foram 

produzidos pela administradora da parte e se refere ao ano de 2016, 

inexistindo prova concreta da condição de hipossuficiência exigida em lei. 

Desta feita, considerando as ponderações exaradas pelo próprio Autor, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de que junte 

aos autos, documentos atuais que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), 

sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do 

CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034876-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR HANNA JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1034876-62.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

comprovar a alegada hipossuficiência necessária a concessão do 

benefício. Destaco que os demonstrativos financeiros colacionados foram 

produzidos pela administradora da parte e se refere ao ano de 2016, 

inexistindo prova concreta da condição de hipossuficiência exigida em lei. 

Desta feita, considerando as ponderações exaradas pelo próprio Autor, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de que junte 

aos autos, documentos atuais que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), 

sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do 

CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038676-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO (RÉU)

EDINALDO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038676-98.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

CAVALCANTE PESSOA RÉU: RONALDO, EDINALDO AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de 

Perdas e Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Francisco 

Cavalcante Pessoa, representado por sua curadora, Maria Madalena 

Hruschika, em desfavor Ronaldo de Tal e Edinaldo de Tal, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora que, aos 

25.11.1996, tornou-se proprietário do imóvel urbano situado na Área A, 

com 2.402,39 m², situada na Avenida A, Rua 1 (um), do Loteamento de 

São José, nesta urbe. Aduz que, no ano de 2010, por meio de contrato de 

locação, alugou o imóvel para empresa América do Sul Indústria e 

Comércio de Pisos Drenantes Ltda. Todavia, em razão do inadimplemento 

nos aluguéis, em março de 2014, foi proposta ação de despejo que 

ensejou o abandono do imóvel no ano de 2016. Diz que, após a saída dos 

inquilinos, contatou algumas imobiliárias, almejando alugar novamente o 

imóvel. Entretanto, no dia 05 de Abril de 2017, teve sua posse turbada, 

visto que recebeu informações de que os requeridos adentraram no 

imóvel alegando serem os proprietários do mesmo. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse do imóvel. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Analisando os documentos que 

instruem a inicial, não vislumbro de imediato todos os elementos essenciais 

do art. 561 do Código de Processo Civil, necessários para a concessão da 

medida liminar pleiteada. Com efeito, as alegações de que os requeridos 

adentraram no imóvel, amparadas apenas no boletim de ocorrência, não 

são hábeis a comprovar o esbulho possessório. Isso porque, na esteira 

da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o boletim de 

ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos 

fatos nele narrados, uma vez que apenas consigna as declarações 

unilaterais expostas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações 

sejam verdadeiras (AgRg no Ag nº 795.097/SC, 4ª Turma, rel. Min. Hélio 

Quaglia Barbosa, j. 7.8.2007, DJ 20.8.2007 p. 287). Ademais, in casu, 

nota-se divergência nas informações trazidas aos autos, uma vez que, em 

que pese o requerente afirme que teve sua posse turbada em 05.04.2017, 

quando os requeridos adentraram no imóvel, a declaração emitida pela 

imobiliária (Id nº 11253204) afirma que, em 01.09.2017, o imóvel 

encontrava-se livre de pessoas e coisas. Nessa perspectiva, é 

recomendável a realização de audiência de justificação prévia, nos termos 

do art. 562 do Código de Processo Civil, a fim de que a autora comprove, 

por meio de testemunhas, os fatos afirmados na petição inicial. Assim 

sendo, DESIGNO audiência de justificação prévia para o dia 28 de 

Fevereiro de 2018, às 14h00min, a ser realizada na sala de audiências 

desta vara. CITEM-SE os requeridos, por Oficial de Justiça, para 

comparecerem à audiência, em que poderão intervir, desde que o façam 

por intermédio de advogado. Conste do mandado de citação que o prazo 

para oferecer contestação é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), contados 

da intimação da decisão que deferir ou não a tutela de urgência de 

natureza antecipada (art. 564, parágrafo único, CPC), assim como que, se 

não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato 

formuladas pela autora na petição inicial (art. 344, CPC). Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro 

Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010900-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINE DA CRUZ MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CESARIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010900-26.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

CAROLINE DA CRUZ MEIRA RÉU: JOSE ROBERTO CESARIO Vistos em 

Correição. Considerando que a parte requerida não foi devidamente citada 

(Id nº 10198148), deixo de aplicar a multa prevista no artigo 334, § 8º, do 

Código de Processo Civil. REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 06 de fevereiro de 2018, às 11h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito G

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023602-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CONY CAVALCANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CATHOUD PINHEIRO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023602-04.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ANDRE 

CONY CAVALCANTI EXECUTADO: CARLOS EDUARDO CATHOUD 

PINHEIRO Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que a 

parte exequente ajuizou a presente ação de execução, sustentando ser 

detentora de crédito representado por instrumento particular de confissão 

de divida. Não obstante, apresentou contrato particular de confissão de 

divida não subscrito por testemunhas (Id nº 9210916), de maneira que o 

referido documento não atende o determinado no art. 784, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, considerando que o contrato de 

confissão de dívida carreado aos autos não se caracteriza como título 

executivo extrajudicial, RECEBO a peça vestibular como ação de 

cobrança. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 09h00min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito G

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033577-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033577-50.2017.8.11.0041 AUTOR: WELLINGTON DE 

ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 10527766, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, às 09h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. INDEFIRO por ora, o 

pedido de prioridade na tramitação, vez que os documentos médicos 

juntados não são hábeis a comprovar, por si só, debilidade profissional. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024092-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J FORTUNATO GOMES - ME (RÉU)

JOEL FORTUNATO GOMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024092-26.2017.8.11.0041 AUTOR: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: J FORTUNATO GOMES - ME, JOEL 

FORTUNATO GOMES Vistos em Correição. Ante o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de 

fevereiro de 2018, às 12:30min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

04 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018983-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018983-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A REQUERIDO: BIELMAQ 

COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP Vistos em Correição. 

Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 10963309, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2018, 

às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. CERTIFIQUE-SE se a parte requerida foi devidamente citada e, em caso 

de ausência da citação, proceda-se com as diligencias necessárias. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012085-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012085-02.2017.8.11.0041 AUTOR: JUNG 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: AMARILDO ANDRADE 
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DO AMARAL Vistos. Ab initio, anoto que, ao contrário do asseverado pela 

para requerida na petição de Id. nº 10951996, este Juízo não autorizou a 

venda de todos os bens móveis de propriedade do requerido, mas tão 

somente dos semoventes, consoante se verifica no decisum de Id. nº 

10648519. Ademais, no referido decisum restou determinada, ainda, a 

intimação da parte requerida para providenciar a retirada dos semoventes 

e de todos os bens de sua propriedade do imóvel litigioso, sob pena de 

multa diária arbitrada em 200,00 (duzentos reais). Não obstante, ante o 

informado pela parte autora no Id nº 11120582, o requerido se manteve 

inerte, tendo sido necessária a alienação dos semoventes e a remoção 

dos demais bens para depósito, cujo custo diário restou ajustado no 

mesmo valor da multa supracitada. Assim sendo, determino que o 

requerido seja intimado, via patrono regularmente constituído nos autos (Id. 

nº 9031685), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a 

retirada dos bens depositados na empresa informada pela parte autora (Id. 

nº 1120582, p. 4), sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00 

(um mil reais), sem prejuízo de autorização da venda dos bens, com 

reversão do valor para pagamento das despesas e de eventual crédito 

decorrente de procedência da demanda. Em igual prazo, deverá a parte 

requerida se manifestar acerca dos pedidos contidos na petição 

apresentada pela autora no Id. nº 11120582. Sem prejuízo do disposto 

supra, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente regular prestação de contas do valor apurado com a venda dos 

semoventes, especificando a quantidade e qualificando cada animal, 

assim como apontando o valor individualmente obtido. Intime-se. Às 

providências. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007760-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ FERREIRA GOMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007760-81.2017.8.11.0041 AUTOR: AMPER - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: PEDRO LUIZ FERREIRA 

GOMES Vistos em Correição. Ante o teor da certidão constante no 

movimento Id. nº 10960626, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27 de fevereiro de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. Observe-se, para citação, os dados fornecidos pela 

parte autora no Id nº 10971448. INTIMEM-SE as partes da data designada 

para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, 

parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na 

imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Dezembro 

de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016688-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ LUCIANO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ w AUTOS Nº 1016688-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRAZ 

LUCIANO MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos em Correição. Considerando o acentuado transcurso de tempo 

desde a apresentação da petição acostada no Id. nº 9369203, que informa 

o descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se as 

cobranças por parte da requerida persistem até os dias atuais. Com a 

informação da parte autora no sentido positivo, desde já determino, 

independente de nova conclusão dos autos, a intimação da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê integral cumprimento 

ao comando judicial contido no Id. nº 7780306, ou seja, SE ABSTENHA de 

efetuar cobrança pelo serviço “VIVO INTERNET DIÁRIA 30 MB”, sob pena 

de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de 

descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Sem prejuízo do disposto supra, PROCEDA-SE com a juntada 

do comprovante de entrega da correspondência de citação (AR – Aviso 

de Recebimento). Atendidas as determinações supra, retornem os autos 

conclusos para análise quanto à possibilidade de julgamento antecipado 

da lide. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022930-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022930-93.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA MARQUES 

DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos em Correição. INDEFIRO o pedido de multa prevista no artigo 334, § 

8º, do Código de Processo Civil (Id nº 10759217), uma vez que os 

documentos juntados no movimento Id nº 10824684 são hábeis a justificar 

a ausência da parte requerente. REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 09h30min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 05. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo ambas 

as partes serem intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC 

). Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022930-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022930-93.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA MARQUES 

DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos em Correição. INDEFIRO o pedido de multa prevista no artigo 334, § 

8º, do Código de Processo Civil (Id nº 10759217), uma vez que os 

documentos juntados no movimento Id nº 10824684 são hábeis a justificar 

a ausência da parte requerente. REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 09h30min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 05. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo ambas 

as partes serem intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC 
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). Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028199-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ LEMES ROJAS (REQUERENTE)

JECIRA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028199-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JECIRA 

FERREIRA LEMES, FAGNER LUIZ LEMES ROJAS REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AT Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Jecira Ferreira Lemes e Fagner Luiz Lemes Rojas em desfavor MRV 

Engenharia e Participações S.A. Compulsando os autos, verifico que a 

ação foi proposta em 01.09.2017, ou seja, há 04 (quatro) meses. Todavia, 

não há nos autos informações acerca da conclusão dos reparos na obra 

e, por conseguinte, do retorno dos requerentes à residência. Nessa 

quadra processual, ante o acentuado transcurso de tempo, entendo ser 

necessária, antes da análise do pedido de tutela de urgência/evidência, a 

intimação da parte autora para prestar informações atualizadas. Desta 

forma, INTIME-SE os requerentes para que esclareçam, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual quadro fático da presente lide. No mais, ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 11h30min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pelos documentos acostados no movimento Id. nº 

9804083 e 10667578, pág. 2, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033937-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLGLAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIER AUTO POSTO CUIABA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033937-82.2017.8.11.0041 AUTOR: DOLGLAS 

FERREIRA DA SILVA RÉU: PREMIER AUTO POSTO CUIABA LTDA Vistos 

em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 10572973, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de 

fevereiro de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024452-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024452-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ODIRLEY 

NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 9342278, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 

2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015220-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015220-56.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA LUCIA 

SANTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 
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MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Saneado o processo (art. 

357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de 

Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, 

CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 

do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 dias, 

deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), 

na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange a parte requerente, uma 

vez que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária gratuita e não 

existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe 

o dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima 

de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para 

a realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada 

com aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência 

ensejará na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 11 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015963-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRYAN OLIMPIO DE ARRUDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015963-66.2016.8.11.0041 AUTOR: DRYAN OLIMPIO 

DE ARRUDA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Ante o teor da certidão constante no 

movimento Id. nº 10134760, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22 de fevereiro de 2018, às 09h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 08. INTIMEM-SE as partes da data designada 

para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, 

parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo ambas as 

partes ser intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na 

imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC ). Anota-se 

que, no que se refere ao prazo para contestação, observar-se-á o 

disposto no art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015963-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRYAN OLIMPIO DE ARRUDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015963-66.2016.8.11.0041 AUTOR: DRYAN OLIMPIO 

DE ARRUDA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Ante o teor da certidão constante no 

movimento Id. nº 10134760, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22 de fevereiro de 2018, às 09h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 08. INTIMEM-SE as partes da data designada 

para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, 

parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo ambas as 

partes ser intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na 

imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC ). Anota-se 

que, no que se refere ao prazo para contestação, observar-se-á o 

disposto no art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015742-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA MARIA DE OLIVEIRA PRADO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015742-83.2016.8.11.0041 AUTOR: DILZA MARIA DE 

OLIVEIRA PRADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de 

Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, 

CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 

do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 dias, 

deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), 

na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange a parte requerente, uma 

vez que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária gratuita e não 

existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe 

o dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima 

de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para 

a realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada 

com aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência 

ensejará na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 11 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032912-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSLENO OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLME IVO BELLANDI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032912-34.2017.8.11.0041 AUTOR: GEUSLENO 

OLIVEIRA ANDRADE RÉU: OLME IVO BELLANDI Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 10421804, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de 

fevereiro de 2018, às 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 
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oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014488-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY BENEDITO DE SOUZA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014488-41.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDREY 

BENEDITO DE SOUZA RONDON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não 

apresentou justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, 

APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça 

em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição 

em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da 

multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange ao requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos 

a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 

98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários 

periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda 

pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos 

honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013114-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDICLEI BARBOSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013114-87.2017.8.11.0041 AUTOR: SIDICLEI 

BARBOSA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 
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DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração juntada aos autos, conquanto outorgue 

poderes ao causídico para transigir, não é específica para representar o 

constituinte na audiência de conciliação, não atendendo, pois, ao disposto 

no art. 334, §10, do CPC. Compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto, ainda, a 

preliminar de carência de ação por ausência do laudo IML, uma vez que, 

além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau 

e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo 

que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. 

Afasto, ainda, a preliminar de carência de ação por ausência de 

documentos médicos, uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, 

é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a 

instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. Da mesma forma, a preliminar 

de carência de ação pela elaboração do Boletim de Ocorrência com base 

nas alegações da parte autora, sem averiguação dos fatos, não pode 

prosperar, haja vista que, ao beneficiário do seguro obrigatório não 

atendido administrativamente, é assegurado o direito de ação, na qual terá 

a possibilidade de produzir prova e demonstrar não só a invalidez, mas 

também que essa é resultado do acidente de trânsito. Saneado o 

processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização 

para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus 

probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange ao requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos 

a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 

98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários 

periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda 

pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos 

honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008695-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUEIROZ ANTUNES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008695-24.2017.8.11.0041 AUTOR: ROGERIO 

QUEIROZ ANTUNES RÉU: PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO W Vistos 

em Correição. Ante o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para 

desocupação voluntária do imóvel e, diante da informação de que o imóvel 

não foi desocupado (Id nº 11281120), EXPEÇA-SE novo mandado de 

imissão na posse do imóvel objeto da lide. Desde já, fica autorizado, se 

necessário, o emprego de força policial e o arrombamento, nos termos do 

art. 139, inciso VII, do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pelos documentos apresentados no Id. nº 11070044, 

DEFIRO a gratuidade da justiça à parte requerida, conforme as isenções 
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estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015178-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO GUIMARAES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015178-07.2016.8.11.0041 AUTOR: DUILIO 

GUIMARAES BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração juntada aos autos, conquanto outorgue 

poderes ao causídico para transigir, não é específica para representar o 

constituinte na audiência de conciliação, não atendendo, pois, ao disposto 

no art. 334, §10, do CPC. Compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto, ainda, a 

preliminar de carência de ação por ausência do laudo IML, uma vez que, 

além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau 

e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo 

que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. 

Afasto, ainda, a preliminar de carência de ação por ausência de 

documentos médicos, uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, 

é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a 

instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. Da mesma forma, a preliminar 

de carência de ação pela elaboração do Boletim de Ocorrência com base 

nas alegações da parte autora, sem averiguação dos fatos, não pode 

prosperar, haja vista que, ao beneficiário do seguro obrigatório não 

atendido administrativamente, é assegurado o direito de ação, na qual terá 

a possibilidade de produzir prova e demonstrar não só a invalidez, mas 

também que essa é resultado do acidente de trânsito. Saneado o 

processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização 

para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus 

probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que o mesmo é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado 

depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, 

cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local 

para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em 

seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a realização 

da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com aviso de 

recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará na 

preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1008971-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO BATISTA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008971-55.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

MAGNO BATISTA PINHEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, JUNTE-SE aos autos a ata da 

audiência de conciliação realizada, eis que a acostada no Id nº 8674159 

não corresponde a este processo. JUNTE-SE, ainda, o exame pericial 

realizado por ocasião na audiência de conciliação e mediação. Em 

seguida, INTIME-SE o requerido para que se manifeste acerca do laudo 

pericial, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1008537-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MIRANDA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008537-66.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. 

Considerando que a intimação da parte requerida para recolhimento da 

diligência do ato processual deprecado se deu apenas pelo sistema PJE, 

REVOGO o despacho constante no ID 8225025. Com isso, determino a 

intimação da parte requerida, por meio dos seus patronos, via DJE, para 

que, em 05 (cinco) dias, recolha a diligência necessária à intimação da 

testemunha a ser inquirida neste Juízo. Com a juntada aos autos da guia e 

do seu respectivo pagamento, venham os autos conclusos para 

designação da audiência. Transcorrido o prazo acima assinalado sem 

manifestação da parte interessada, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA OLIVEIRA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000166-16.2017.8.11.0041 AUTOR: VANESSA 

OLIVEIRA PEREIRA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária 

de Cobrança do Seguro proposta por Vanessa Oliveira Pereira Silva, em 

desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S.A. 

Durante o regular trâmite do feito, constou-se a ausência de prévio 

requerimento administrativo. É o breve relato. DECIDO. No julgamento do RE 

631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescindível à propositura de ações dessa natureza a 

comprovação do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Preclusa a 

via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da 

sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000468-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000468-45.2017.8.11.0041 AUTOR: GUILHERME 

SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária de Cobrança do Seguro 

proposta por Guilherme Santana, em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, constou-se a ausência 

de prévio requerimento administrativo. É o breve relato. DECIDO. No 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 
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requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a 

comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). É exatamente esse o caso dos autos. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito 

em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017823-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO AMORIM ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017823-05.2016.8.11.0041 AUTOR: RAIMUNDO 

NONATO AMORIM ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não 

apresentou justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, 

APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça 

em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição 

em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da 

multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 
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serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que o mesmo é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado 

depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, 

cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local 

para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em 

seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a realização 

da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com aviso de 

recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará na 

preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017210-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CRUZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017210-82.2016.8.11.0041 AUTOR: SEBASTIANA 

CRUZ DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração juntada aos autos, conquanto outorgue 

poderes ao causídico para transigir, não é específica para representar o 

constituinte na audiência de conciliação, não atendendo, pois, ao disposto 

no art. 334, §10, do CPC. Compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que o mesmo é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado 

depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, 

cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local 
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para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em 

seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a realização 

da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com aviso de 

recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará na 

preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. 
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011921-37.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE SILVIO DA 

CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou justificativa 

para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO MULTA à parte 

autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente 

a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de 

Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração juntada aos autos, conquanto outorgue 

poderes ao causídico para transigir, não é específica para representar o 

constituinte na audiência de conciliação, não atendendo, pois, ao disposto 

no art. 334, §10, do CPC. Compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que o mesmo é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado 

depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, 

cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local 

para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em 

seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a realização 

da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com aviso de 

recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará na 

preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010324-33.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO CARLOS 
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NOGUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração juntada aos autos, conquanto outorgue 

poderes ao causídico para transigir, não é específica para representar o 

constituinte na audiência de conciliação, não atendendo, pois, ao disposto 

no art. 334, §10, do CPC. Compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. No que tange a 

comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se trata 

de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que na 

procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Cuiabá-MT, razão pela qual a competência é deste Juízo. 

Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação 

ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange ao requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos 

a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 

98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários 

periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda 

pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos 

honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018065-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR QUIRINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018065-27.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDEMIR 

QUIRINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos 

termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 
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como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, ainda, a preliminar 

de carência de ação por ausência do laudo IML, uma vez que, além de se 

tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. 

Afasto, ainda, a preliminar de carência de ação por ausência de 

documentos médicos, uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, 

é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a 

instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. Da mesma forma, a preliminar 

de carência de ação pela elaboração do Boletim de Ocorrência com base 

nas alegações da parte autora, sem averiguação dos fatos, não pode 

prosperar, haja vista que, ao beneficiário do seguro obrigatório não 

atendido administrativamente, é assegurado o direito de ação, na qual terá 

a possibilidade de produzir prova e demonstrar não só a invalidez, mas 

também que essa é resultado do acidente de trânsito. Saneado o 

processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização 

para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus 

probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange ao requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos 

a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 

98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários 

periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda 

pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos 

honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000228-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERTINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000228-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

BERTINO DA COSTA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT Vistos 

em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como autônomo, todavia não apresentou comprovação de sua 

renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 
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recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010704-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010704-56.2017.8.11.0041 AUTOR: THALLES 

HENRIQUE CARVALHO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não 

apresentou justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, 

APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça 

em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição 

em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da 

multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Anoto, por oportuno, que a procuração juntada aos autos, conquanto 

outorgue poderes ao causídico para transigir, não é específica para 

representar o constituinte na audiência de conciliação, não atendendo, 

pois, ao disposto no art. 334, §10, do CPC. Compulsando os autos, verifico 

que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem 

mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há 

necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. prova e demonstrar 

não só a invalidez, mas também que essa é resultado do acidente de 

trânsito. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a 

fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em 

relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 
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6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange ao requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos 

a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 

98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários 

periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda 

pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos 

honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1038592-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038592-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JAIRO DA 

COSTA NASCIMENTO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT 

Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Entretanto, 

compulsando os autos, constata-se que os documentos contidos nos 

autos contradizem a alegada situação de hipossuficiência da parte autora. 

Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois conforme ressai 

dos autos, o requerente investiu junto à requerida o valor de R$ 53.676,00 

(cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais), situação que 

obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência 

de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia dos três últimos comprovantes de 

rendimento e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038797-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARDINEI ANTONIO CERILO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038797-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VARDINEI 

ANTONIO CERILO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT 

Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como autônomo, todavia não apresentou comprovação de sua 

renda atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000287-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000287-10.2018.8.11.0041 AUTOR: TRANSRAPIDO 

SINAL VERDE LTDA RÉU: TIM CELULAR S.A. AT Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão 

Contratual, com pedido tutela de urgência, ajuizada por Transrápido Sinal 

Verde Ltda- Me em desfavor de Tim Celular S/A, ambos qualificado nos 

autos. Ab initio, tendo em vista que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil, não limita a favor a presunção relativa de hipossuficiência, 

necessária se faz a comprovação da alegada incapacidade financeira 

para arcar com as custas e despesas processuais. Portanto, com fulcro 

no art. 99, § 2º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

seu balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício, 

além de outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada 

incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. No mais, compulsando os autos, vislumbro que a parte autora, 

apesar de pleitear, em sede liminar, a exclusão de seus dados do 

cadastro restritivo de crédito, deixou de acostar aos autos documentos 

hábeis a demostrar a negativação. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para, em igual prazo, emendar a inicial, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

comprovante de que o seu nome está incluso nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011616-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JEFERSON ESTEVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021320-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410 (ADVOGADO)

JOSE ROBERTO UGEDA OAB - SP62548 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021320-90.2017.8.11.0041 AUTOR: INTEGRAL 

ADMINISTRACAO DE BENS S/A RÉU: G.W EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA W Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por Integral Administração de Bens S.A em face da decisão de Id 

nº 10573160, que indeferiu a tutela antecipada para que a requerida 

outorgue a escritura definitiva do imóvel em favor do requerente, bem 

como a expedição de ofício para o cartório para averbação na matrícula 

do imóvel sobre a existência deste litígio. Os embargos foram interpostos 

tempestivamente. É relato do necessário. DECIDO. Como é cediço, os 

embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim prevê: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” Na hipótese vertente, o 

embargante assevera que a decisão foi omissa por indeferir a tutela 

vergastada, uma vez que pugnou somente pela averbação da existência 

da presente demanda na matrícula do imóvel em litígio, bem como informa 

que o pedido de item “c” trata-se de complemento para citação da 

requerida, em nome de sua representante legal. Pois bem. Sem maiores 

delongas, tenho que, in casu, os embargos não merecem acolhimento, 

ante a inexistência dos vícios apontados. Com efeito, a omissão apontada 

pelo embargante, no sentido de que não fora apreciado o pedido para 

expedição de ofício ao cartório, caracteriza-se como pretensão de 

rediscussão da matéria já apreciada na decisão, o que não pode ser 

admitido via embargos, sendo matéria de recurso. Da mesma forma, 

quanto à suposta omissão de apreciação do pedido de citação consoante 

o item “c” da exordial, verifica-se que inexiste tal omissão, uma vez que 

fora determinada a citação da parte requerida, o que significa que o ato 

deverá ser efetuado na modalidade postulada pela parte autora, sendo 

despiciendo anotar que é dever da referida parte apontar o representante 

legal da empresa ré, não havendo, destarte, necessidade da decisão 

judicial ater-se a tais minúcias. Sendo assim, uma vez ausente as 

hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição 

dos embargos é medida que se impõe. A propósito colaciono entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema, vajamos: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - 

INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A contradição a que se refere 

o art. 1.022, I, do CPC só existe quando dentro de uma decisão constam 

premissas incoerentes entre si. Nega-se provimento aos Embargos de 

Declaração se não verificado nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC mas 

sim o propósito de rediscutir o mérito da decisão. (TJMT ED 145747/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) 

Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão lançando mão do recurso cabível, isto porque, 

conforme já estabelecido, os embargos de declaração não se prestam 

para essa finalidade. Pelo exposto, conheço os embargos e, no mérito, 

rejeito-os, mantendo a decisão em seus próprios fundamentos. No mais, 

aguarde-se a audiência de conciliação designada para o dia 20.03.2018 

às 09h:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2018. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027727-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027727-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ANDERSON PEREIRA DINIZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038676-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO (RÉU)

EDINALDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038676-98.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

CAVALCANTE PESSOA RÉU: RONALDO, EDINALDO AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de 

Perdas e Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Francisco 

Cavalcante Pessoa, representado por sua curadora, Maria Madalena 

Hruschika, em desfavor Ronaldo de Tal e Edinaldo de Tal, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora que, aos 

25.11.1996, tornou-se proprietário do imóvel urbano situado na Área A, 

com 2.402,39 m², situada na Avenida A, Rua 1 (um), do Loteamento de 

São José, nesta urbe. Aduz que, no ano de 2010, por meio de contrato de 

locação, alugou o imóvel para empresa América do Sul Indústria e 

Comércio de Pisos Drenantes Ltda. Todavia, em razão do inadimplemento 

nos aluguéis, em março de 2014, foi proposta ação de despejo que 

ensejou o abandono do imóvel no ano de 2016. Diz que, após a saída dos 
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inquilinos, contatou algumas imobiliárias, almejando alugar novamente o 

imóvel. Entretanto, no dia 05 de Abril de 2017, teve sua posse turbada, 

visto que recebeu informações de que os requeridos adentraram no 

imóvel alegando serem os proprietários do mesmo. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse do imóvel. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Analisando os documentos que 

instruem a inicial, não vislumbro de imediato todos os elementos essenciais 

do art. 561 do Código de Processo Civil, necessários para a concessão da 

medida liminar pleiteada. Com efeito, as alegações de que os requeridos 

adentraram no imóvel, amparadas apenas no boletim de ocorrência, não 

são hábeis a comprovar o esbulho possessório. Isso porque, na esteira 

da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o boletim de 

ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos 

fatos nele narrados, uma vez que apenas consigna as declarações 

unilaterais expostas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações 

sejam verdadeiras (AgRg no Ag nº 795.097/SC, 4ª Turma, rel. Min. Hélio 

Quaglia Barbosa, j. 7.8.2007, DJ 20.8.2007 p. 287). Ademais, in casu, 

nota-se divergência nas informações trazidas aos autos, uma vez que, em 

que pese o requerente afirme que teve sua posse turbada em 05.04.2017, 

quando os requeridos adentraram no imóvel, a declaração emitida pela 

imobiliária (Id nº 11253204) afirma que, em 01.09.2017, o imóvel 

encontrava-se livre de pessoas e coisas. Nessa perspectiva, é 

recomendável a realização de audiência de justificação prévia, nos termos 

do art. 562 do Código de Processo Civil, a fim de que a autora comprove, 

por meio de testemunhas, os fatos afirmados na petição inicial. Assim 

sendo, DESIGNO audiência de justificação prévia para o dia 28 de 

Fevereiro de 2018, às 14h00min, a ser realizada na sala de audiências 

desta vara. CITEM-SE os requeridos, por Oficial de Justiça, para 

comparecerem à audiência, em que poderão intervir, desde que o façam 

por intermédio de advogado. Conste do mandado de citação que o prazo 

para oferecer contestação é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), contados 

da intimação da decisão que deferir ou não a tutela de urgência de 

natureza antecipada (art. 564, parágrafo único, CPC), assim como que, se 

não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato 

formuladas pela autora na petição inicial (art. 344, CPC). Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro 

Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034876-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR HANNA JORGE (EXECUTADO)

 

PJe nº1034876-62.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

comprovar a alegada hipossuficiência necessária a concessão do 

benefício. Destaco que os demonstrativos financeiros colacionados foram 

produzidos pela administradora da parte e se refere ao ano de 2016, 

inexistindo prova concreta da condição de hipossuficiência exigida em lei. 

Desta feita, considerando as ponderações exaradas pelo próprio Autor, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de que junte 

aos autos, documentos atuais que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), 

sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do 

CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034871-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN FABIO PRADO ZANATTA (EXECUTADO)

 

PJe nº1034871-40.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

comprovar a alegada hipossuficiência necessária a concessão do 

benefício. Destaco que os demonstrativos financeiros colacionados foram 

produzidos pela administradora da parte e se refere ao ano de 2016, 

inexistindo prova concreta da condição de hipossuficiência exigida em lei. 

Desta feita, considerando as ponderações exaradas pelo próprio Autor, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de que junte 

aos autos, documentos atuais que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), 

sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do 

CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA OLIVEIRA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000166-16.2017.8.11.0041 AUTOR: VANESSA 

OLIVEIRA PEREIRA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária 

de Cobrança do Seguro proposta por Vanessa Oliveira Pereira Silva, em 

desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S.A. 

Durante o regular trâmite do feito, constou-se a ausência de prévio 

requerimento administrativo. É o breve relato. DECIDO. No julgamento do RE 

631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescindível à propositura de ações dessa natureza a 

comprovação do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 
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justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Preclusa a 

via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da 

sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000468-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000468-45.2017.8.11.0041 AUTOR: GUILHERME 

SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária de Cobrança do Seguro 

proposta por Guilherme Santana, em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, constou-se a ausência 

de prévio requerimento administrativo. É o breve relato. DECIDO. No 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a 

comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). É exatamente esse o caso dos autos. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito 

em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028974-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ELENA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028974-31.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIA ELENA DE 

ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, ao 12h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FRANCO MACHADO PITALUGA (AUTOR)

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

Outros Interessados:
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WILLIAN TONDA (TESTEMUNHA)

MARCELO MARINI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000503-68.2018.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO DE 

CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA, MARINA FRANCO MACHADO 

PITALUGA RÉU: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. AT Vistos em Correição. Verifica-se 

que os autores pleiteiam o deferimento dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar 

com os custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo 

Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de 

recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 

2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois da qualificação 

dos autores se verifica o exercício de atividade que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ficando, desde já, 

autorizado o parcelamento em 06 (seis) vezes. Atendidas às 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020616-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA PIMENTA TOLOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

rosenilde alencar lima (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020616-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAYSA 

PIMENTA TOLOSA REQUERIDO: BANCO PAN S.A., ROSENILDE ALENCAR 

LIMA Vistos em Correição. Ante o teor da certidão constante no 

movimento Id. nº 10177637, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 05 de março de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Novembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032085-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCENILDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1032085-23.2017.8.11.0041 AUTOR: 

FRANCENILDO GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011579-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011579-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDUARDO 

JOSE DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. W Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031905-07.2017.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

P. H. D. S. C. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031905-07.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIANA 

VERISSIMO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

ao 11h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022595-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DIENIFFER DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023737-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MONTEIRO DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024549-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBSON FRANCISCO DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024267-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERMIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021359-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA INEZ LIMBERGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1026585-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAURO CERCI (DEPRECANTE)

ADALGIZA PORTUGAL CERCI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA OAB - PR24456-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDICE CERCI JUNIOR (DEPRECADO)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014258-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GOMES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014258-96.2017.8.11.0041 AUTOR: ALEX GOMES 

DO ESPIRITO SANTO RÉU: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, 

ALLIANZ SEGUROS S/A Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

6828589, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 11h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a 

parte autora já informou seu desinteresse na composição consensual, em 

caso de manifestação de desinteresse também da parte requerida, desde 

que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 

334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se 

em cartório o transcurso do prazo para apresentação de defesa. Quanto 

à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de 

Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021810-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021810-15.2017.8.11.0041 AUTOR: SANDRO DE 

ARAUJO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 9009668, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 23 de fevereiro de 2018, às 09h45min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015646-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA PESSOA ESTEVAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015646-34.2017.8.11.0041 AUTOR: ADILSON 

FERREIRA PESSOA ESTEVAM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 
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elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 7273704, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 23 de fevereiro de 2018, às 10h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026750-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026750-23.2017.8.11.0041 AUTOR: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 23de fevereiro de 2018, às 09h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027421-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYDINER FERREIRA COSTA (RÉU)

 

Intimo o autor para manifestar acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027421-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYDINER FERREIRA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, diligenciei até a Rua 38, Quadra 47, 

Casa 26, CPA III, Setor 3, nesta capital, onde nesta data, 11/01/2018, às 

06h45min, encontrei o imóvel fechado e com sinais de estar vazio, com 

placa de Aluga-se. Prosseguindo, perguntei ao vizinho da frente, senhor 

FRANCISNEI, tendo o mesmo declarado não conhecer a parte requerida 

afirmando que a referida Casa 26 se encontra vazia a mais de seis 

meses. Assim sendo, não foi possível proceder a citação e intimação 

determinada de LAYDINER FERREIRA COSTA CUIABÁ/MT, 11 de janeiro de 

2018. JOÃO COSTA DE SOUZA Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005631-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GAZOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005631-06.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDIRENE 

GAZOLA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que exige 

procuração específica para o ato. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Por fim, anoto que não 

procede a alegação da requerida quanto à ausência do documento de 

identidade da parte autora, posto que a carteira nacional de habilitação, 

acostada no movimento Id. nº 4953768, pag. 01, mesmo vencida, tem 

validade para fins de identificação, conforme já disciplinado em resolução 

pelo Conselho Nacional de Trânsito. Saneado o processo (art. 357 do CPC, 

inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 

357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na 

espécie, não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não 

configurada relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). 

Nesse sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 620 de 1102



“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. Nomeio 

como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 813297091-87, RG 09296603, 

podendo ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 

65-99228-5520 e 65-2127-8657, e-mail peritoernani@gmail.com e 

ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange a parte 

requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe 

o dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima 

de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para 

a realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada 

com aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência 

ensejará na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 15 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018876-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DIESEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018876-21.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LEOMAR 

DIESEL REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que exige 

procuração específica para o ato. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que tange a 

comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se trata 

de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que na 

procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Várzea Grande-MT. Dessa forma, competia ao requerido, na 

forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, no 

entanto, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. Por fim, anoto que procede a 

alegação da requerida quanto à ilegibilidade dos documentos pessoais da 

parte autora, posto que os acostados no movimento Id. nº 3307104, pag. 

04, estão ilegíveis. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do 

CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, 

incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, 

não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada 

relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse 

sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 
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art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. Nomeio 

como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 813297091-87, RG 09296603, 

podendo ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 

65-99228-5520 e 65-2127-8657, e-mail peritoernani@gmail.com e 

ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange ao 

requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita e não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência 

absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe 

o dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima 

de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para 

a realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada 

com aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência 

ensejará na preclusão à produção da prova. INTIME-SE a parte autora 

para que junte aos autos copia legível do documento pessoal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Int. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019110-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON DANIEL SALES DE OLIVEIRA (AUTOR)

ELIDIANA SALES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019110-03.2016.8.11.0041 AUTOR: ELIDIANA SALES 

NOGUEIRA, GLEIDSON DANIEL SALES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo procedimento 

encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. Pois bem. 

Considerando que a parte autora não apresentou justificativa para sua 

ausência na audiência de conciliação, APLICO MULTA à parte autora, por 

ato atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente a 2% (dois 

por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. 

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte comprove o 

pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via 

recursal e não comprovado o pagamento da multa, OFICIE-SE à 

Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa, nos 

termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, por oportuno, 

que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes especiais, não 

supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que exige procuração 

específica para o ato. Compulsando os autos, verifico que a hipótese não 

é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos 

termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 622 de 1102



813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a 

ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, 

§5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais 

a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública 

ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, 

intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte 

autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Por fim, verifico que a parte autora, Gleidson da Sales de Oliveira, 

atingiu a maioridade. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual. Int. 

Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011849-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011849-50.2017.8.11.0041 AUTOR: GERALDO 

GOMES DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. No que tange a 

comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se trata 

de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que na 

procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Alto Paraguai-MT. Dessa forma, competia ao requerido, na 

forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, no 

entanto, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 

do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange ao requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos 

a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 

98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários 

periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda 

pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos 

honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Por fim, PROCEDA-SE com a correição do polo ativo junto ao 

sistema PJE, posto que, no documento pessoal acostado no movimento Id. 

nº 6110520, pág. 03, verifica-se que o nome correto do autor como 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019643-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ABEL LIMA 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não 

comprovou a alegada impossibilidade de comparecimento a audiência de 

conciliação, APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade 

da justiça em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da 

causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena 

de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o 

pagamento da multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para 

inscrição do débito em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma 

Processual Civil. Anoto, por oportuno, que a procuração geral para o foro, 

mesmo com poderes especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do 

CPC, que exige procuração específica para o ato. Compulsando os autos, 

verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), 

nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois 

há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. No que tange a 

comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se trata 

de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que na 

procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Sinop-MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e 

tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, no entanto, 

não faz em nenhum processo judicial em que a competência é relativa, 

limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta 

e cola!], como a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 do CPC, 

inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 

357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na 

espécie, não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não 

configurada relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). 

Nesse sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. Nomeio 

como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 813297091-87, RG 09296603, 

podendo ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 

65-99228-5520 e 65-2127-8657, e-mail peritoernani@gmail.com e 

ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange a parte 

requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe 

o dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima 

de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para 

a realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada 

com aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência 

ensejará na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 15 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022799-55.2016.8.11.0041 AUTOR: FIDELIS 

EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária de 

Cobrança do Seguro proposta por Fidelis Evaristos Pirelli de Queiroz, em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Durante o regular 

trâmite do feito, constou-se a ausência de prévio requerimento 

administrativo. É o breve relato. DECIDO. No julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a comprovalção do 

prévio requerimento administrativo. Além disso, a Suprema Corte deliberou 

sobre à aplicação de regra de transição às ações ajuizadas até a data de 

03.04.2014, sendo que, a partir de então, não seria mais oportunizada às 

partes o saneamento do vício, com a suspensão do processo. Nesse 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG – 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS 

SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS 

SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, 

configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do 

interesse processual. Aplica-se a regra de transição estabelecida no 

Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 

03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no 

sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no 

pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta 

caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de 

contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos 

princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez 

que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função 

precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de 

garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), 

bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida 

(prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 77531/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito 

em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016715-04.2017.8.11.0041 AUTOR: ROZANGELA 

BORGES MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos 

termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. No que tange a 

comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se trata 

de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que na 

procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Tangará da Serra-MT. Dessa forma, competia ao requerido, 

na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, 

no entanto, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 

do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 
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foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange ao requerente, uma vez que o mesmo é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos 

a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 

98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários 

periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda 

pública ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos 

honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito V
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034323-15.2017.8.11.0041 AUTOR: PAMYLLA DIAS 

DE SOUZA, ISADORA DIAS CUSTODIO DOS SANTOS RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada 

pela criança Isadora Dias Custódio dos Santos, representada por sua 

genitora Pamylla Dias de Souza, em desfavor Unimed Cuiabá Cooperativa 

de Trabalho Médico, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a 

autora, em síntese, que desde o seu nascimento foi diagnosticada com 

uma cardiopatia congênita de hiperfluxo pulmonar (comunicação 

interventricular) comumente chamada de “sopro” no coração. Sustenta 

que desde pequena é acompanhada por um médico especialista que 

recentemente constatou que a comunicação interventricular (CIV) não só 

estava aumentando, como colocando em risco a sua qualidade de vida. 

Narra que diante de tal quadro clínico, o médico especialista recomendou 

intervenção cirúrgica, em caráter de urgência, para a correção da CIV. 

Alega que a genitora da criança sentiu enorme confiança no trabalho 

realizado pelo médico cirurgião Dr. Marcelo Jatene, o qual atende no 

Hospital do Coração (Hcor), na cidade de São Paulo/SP, razão pela qual 

realizou um orçamento do procedimento incluindo às despesas do hospital 

no qual a cirurgia seria realizada. Diz, ainda, que o orçamento foi 

submetido à análise da requerida, a qual negou a realização do 

procedimento, em virtude de que o Hospital do Coração (Hcor), local no 

qual onde o cirurgião escolhido atua, somente é autorizado para clientes 

do plano master, sendo o plano da parte autora o básico. Com o escopo 

de realizar o procedimento de urgência, e, por conseguinte, salvaguardar 

a vida da parte autora, requer, em sede de tutela provisória de urgência, 

que a requerida seja compelida a custear a cirurgia e as despesas do 

procedimento de correção da comunicação intraventricular, a ser 

realizado no Hospital do Coração, na cidade de São Paulo/SP, pela equipe 

médica do Prof. Dr. Marcelo B. Jatene. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, verifico que a 

probabilidade do direito da parte autora não restou demonstrada, ao 

menos neste momento, uma vez que o plano de saúde não se recusou a 

realizar o custeio do procedimento cirúrgico. Pelo contrário, conforme 

narra a inicial, a requerida autorizou o procedimento, indicando dois 

hospitais credenciados em sua rede para a realização (Id nº 10637800). E, 

em consulta aos hospitais credenciados pela requerida para a realização 

da cirurgia cardíaca, constatei que se trata do Hospital Sepaco, localizado 

na capital paulista, bem como o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba-PR. 

Ambos são hospitais referência, os quais atendem demandas de alta 

complexidade. Segundo se colhe do site, o Hospital Sepaco “é um hospital 

filantrópico, inaugurado em 1979 e referência no controle de infecção 

hospitalar no Brasil. Voltado para atender alta complexidade, conta com 

233 leitos, sendo 73 de UTI (40 para adultos e 33 Neo-pediátrica), um 

corpo clínico com sólida formação profissional em várias especialidades, 

além de maternidade, modernos equipamentos para diagnósticos e pronto 

atendimento adulto e infantil” [http://www.sepaco.org.br/]. Já o Hospital 

Pequeno Príncipe “é referência no atendimento de doenças de média e alta 

complexidade e é o principal centro de tratamento intensivo de alto risco 

para crianças no Paraná. O Hospital possui 60 leitos de UTI divididos em 

quatro diferentes unidades, sendo: Pediátrica, Cirúrgica, Neonatal e 

Cardíaca” [http://pequenoprincipe.org.br/hospital/nossos-servicos]. Dessa 

forma, nos termos da legislação de regência, teria direito a segurada de 

realizar o procedimento em qualquer hospital, desde que esse fosse o 

único a oferecer o tratamento. No entanto, a escolha do nosocômio por 

ser hospital em que atende médico de confiança da segurada não se 

mostra possível, por afetar o equilíbrio contratual, colocando em risco o 

próprio sistema suplementar de saúde. Com efeito, o contrato celebrado 

pela requerente exclui expressamente a cobertura quando se tratar de 

intervenções e/ou cirurgias em hospitais que utilizem tabela própria 

(cláusula 3.1), indicando, expressamente, o Hospital do Coração [Hcor], 

dentre aqueles que não possuem cobertura pelo plano, por ser hospital de 

alto custo, o qual possui tabela própria (Id nº 10637958, cláusula 13.10). 

Não se trata, com a devida vênia, de cláusula abusiva. Além disso, a 

circunstância da Rede Nacional Unimed disponibilizar para aqueles que 

possuem Plano Master hospitais de alto custo [id n.º 10637887] não 

alcança os planos que excluem essa rede. In casu, a própria requerente 

informou que a Unimed Cuiabá não comercializa planos que oferecem 

hospitais com tabela própria, de alto custo. Em casos como o dos autos, o 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem posicionamento 

consolidado, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INTRA-UTERINA E CIRURGIA PARA 

CORREÇÃO DA MÁ-FORMAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO (COLUNA) DA 

CRIANÇA APÓS O PARTO. HOSPITAL COM “TABELA PRÓPRIA” DE ALTO 

CUSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS HOSPITAIS 

CREDENCIADOS EM SEU PLANO DE SAÚDE NÃO FORNECIAM O 

TRATAMENTO DE QUE NECESSITAVA A AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Mesmo com argumentos de urgência 

do procedimento cirúrgico, a autora deve demonstrar a inexistência de 
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hospital credenciado pelo seu plano de saúde, na localidade em que 

pretende realizar cirurgia e procedimentos médicos de que necessita. A 

demonstração de que a autora não procurou hospital conveniado a seu 

plano de saúde e escolheu um Hospital com Tabela Própria e de Alto Custo 

para seu tratamento, fica afastado o dever da operadora de plano de 

saúde ressarcir integralmente os valores dispendidos. (TJMT; APL 

158380/2016; Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 

04/04/2017; DJMT 17/04/2017; Pág. 18) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS GASTAS E 

INDEVIDAMENTE NÃO RESSARCIDAS C/C DANO MORAL. PLANO DE 

SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. 

HOSPITAL COM “TABELA PRÓPRIA” DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES 

DESPENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Segundo entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça 

STJ, o reembolso de despesas realizadas em hospitais não credenciados, 

de Alto Custo, seria admitido em casos excepcionais (caráter urgente ou 

emergente do procedimento/tratamento, falta de rede hospitalar 

credenciada apta a satisfazer as necessidades do usuário, a recusa do 

hospital conveniado em receber o paciente etc). 2. “Não obstante, 

excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, em que não se 

afigurar possível a utilização dos serviços médicos, próprios, 

credenciados ou conveniados, a empresa de plano de sa úde, mediante 

reembolso, responsabiliza-se pelos custos e despesas médicas 

expendidos pelo contratante em tais condições, limitada, no mínimo, aos 

preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo 

produto. ” (REsp 1286133/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 

05/04/2016) 3. Restando comprovado que o paciente escolheu livre e 

conscientemente um Hospital de Alto Custo para seu tratamento, ausente 

o caráter urgente e emergente do procedimento, mostra-se incabível o 

ressarcimento integral dos valores dispendidos. (TJMT; APL 96365/2016; 

Matupá; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg. 21/09/2016; DJMT 

26/09/2016; Pág. 90) Veja-se ainda o seguinte julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REEMBOLSO DE VALORES. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO 

MÉDICO NO HOSPITAL SIRIO LIBANÊS. ESTABELECIMENTO E 

PROFISSIONAL NÃO VINCULADOS AO PLANO. EXCLUSÃO 

CONTRATUAL. CLÁUSULAS EXPRESSAS E CLARAS. SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL OU DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO 

DE DÍFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO COMPROVADO. – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. O tratamento médico em estabelecimento 

expressamente excluído em plano de saúde somente é admitido quando 

único capaz de prestar o atendimento que o paciente necessita (....)” ( AI 

13408390 PR 1340839-0, TJ-PR, Relator Des. Rafael Viera Vaconcellos 

Pedroso, Julgado em 14.05.2015, publicado em 27.05.2015). Portanto, a 

realização do procedimento em hospital de alto custo, com tabela própria, 

como o Hospital do Coração [Hcor], por estar expressamente excluído do 

plano da autora, poderá ser realizado às suas expensas, cabendo ao 

plano de saúde ressarcir as despesas até o limite de sua cobertura, o 

que, inclusive, é previsto contratualmente. Dessa forma, entendendo 

ausente o requisito da probabilidade do direito da autora, INDEFIRO o 

pedido de liminar. No mais, considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10636756, p.2, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 

de março de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, considerando a ausência do valor requerido a título de dano moral, 

INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, especificando o valor pretendido a título de dano moral, com a 

consequente alteração do valor da causa, conforme dispõe o art. 292, 

incisos V e VI, do CPC, bem com informando o endereço eletrônico do 

autor e do réu, nos termos do art. 319, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Ciência ao MPE, ante a presença de interesse de incapaz, nos termo 

do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de Novembro 2017. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito AT
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023037-40.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA DEPRECADO: SUELI 

SOARES DE ASSUNCAO W Vistos. Compulsando novamente os autos, 

verifica-se que a presente missiva não restou adequadamente 

redistribuída. Assim sendo, REVOGO o despacho anterior e, diante da 

Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e 

Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, 

no que se refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a 

REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para a Vara 

Especializada do Meio Ambiente desta Comarca, nos termos dos artigos 1º 

e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1028234-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMARA CENCI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028234-73.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DEPRECADO: 

ITAMARA CENCI W Vistos. Compulsando novamente os autos, verifica-se 

que a presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim 

sendo, REVOGO o despacho anterior e, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para Vara Especializada em Ação 

Civil Pública e Ação Popular desta Comarca, nos termos dos artigos 1º e 

2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022810-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA PRONTA ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUMINA CINTRA (RÉU)

ELIZABETE DEVESA CINTRA (RÉU)

FLAVIO DEVESA CINTRA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012626-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (AUTOR)
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FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012626-35.2017.8.11.0041 AUTOR: FABIO ADRIANO 

COELHO GONCALVES, MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES RÉU: 

CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME AT Vistos em Correição. 

Nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, RECEBO o 

aditamento constante na petição de Id. nº 7985830, vez que não efetivada, 

ainda, a citação. Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 

11121682, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 

2018, às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 04. Compulsando os autos, verifico que não consta informação 

quanto à devolução da carta de citação. Assim, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias [aditando-se, 

se for o caso, a carta precatória expedida], sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018472-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DUTRA DE SOUZA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018472-33.2017.8.11.0041 AUTOR: WALDEMAR 

DUTRA DE SOUZA PINTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março 

de 2018, as 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014632-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014632-15.2017.8.11.0041 AUTOR: ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. AT Vistos em Correição. Em que pese a 

parte autora tenha pugnado pela dispensa da realização da audiência de 

conciliação (Id nº 7984475), nos termos do art. 334, § 4º, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tal ato somente não será realizado quando as 

ambas as partes manifestarem, expressamente, o desinteresse na 

composição. Considerando que parte requerida não manifestou 

desinteresse e, ainda, considerando que a presente ação versa sobre 

direitos disponíveis, assim como que a solução consensual dos conflitos 

deve ser estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu 

dever promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), 

REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2018, às 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Tendo em 

vista que a parte autora já informou seu desinteresse na composição 

consensual, em caso de manifestação de desinteresse também da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036457-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036457-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VICTOR 

CAMPOS SOARES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 
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334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1036784-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATUARANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036784-57.2017.8.11.0041 AUTOR: JATUARANA 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP RÉU: ORTO PRIME MT 

COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME AT Vistos. Cuida-se 

de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, 

com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Jaturana Administração e 

Participações Ltda em desfavor de Orto Prime MT Comércio de Produtos 

Cirúrgicos. Aduz a parte autora que firmou com a requerida contrato de 

locação de imóvel não residencial, tendo como objeto as salas nº 1005 e 

1006, do Edifício Jardim Cuiabá Office Flat, localizado à Rua J. Marcio, 

Bairro Jardim Primavera, nesta urbe. Sustenta, ainda, que a requerida se 

encontra inadimplente com os aluguéis relativos aos meses de março a 

novembro do ano de 2017, bem como com as taxas condominiais 

referentes ao mesmo período, além do mês de janeiro do mesmo ano. 

Desse modo, a requerente postula a concessão da liminar de despejo. É o 

sucinto relatório. DECIDO. Na presente ação, pretende a locadora despejar 

a locatária em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos 

locatícios. As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 

59 da Lei nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: 

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de 

despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX 

– a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo.” Portanto, para o 

deferimento do pedido liminar de despejo, mostra-se necessário: a) o 

oferecimento de caução no valor correspondente a três meses de aluguel; 

e b) estar o contrato desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 

37 da Lei do Inquilinato, quais sejam: caução, fiança ou seguro de fiança 

locatícia. Pois bem. Com relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato 

firmando entre as partes (Id. nº 11013071), que se trata de locação para 

fim comercial com vigência inicialmente fixada até julho de 2020 (item III – 

Id. nº 11013071, pág.1), sendo que o contrato está desprovido das 

garantias previstas no artigo 37 supracitado. Anoto que, muito embora o 

requerente não tenha acostado aos autos a notificação extrajudicial, tal 

requisito é dispensável, quando evidenciada a mora do devedor. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 59, §1º, IX, DA LEI DE Nº 

8.245/1991 - RECURSO DESPROVIDO. 1.Em ações de despejo por falta de 

pagamento, a mora do devedor constitui-se pelo simples inadimplemento 

da obrigação na data convencionada, não se exigindo notificação 

extrajudicial para este fim. 2. A lei não exige que a caução seja prestada 

apenas em dinheiro, tendo apenas estabelecido o seu valor 

mínimo.”(TJ/MT, AI 43205/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 10/06/2016) Ademais, consta nos autos o relatório dos 

débitos condominiais (Id nº 11013722), documento esse que demonstra a 

inadimplência da locatária. Portanto, demonstrada de forma clara a relação 

locaticia existente entre as partes, assim como estando preenchidos os 

requisitos exigidos, impõe-se o deferimento da liminar postulada pela 

requerente, ficando o despejo condicionado à prestação de caução 

equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no art. 59, § 

1º, da Lei 8.245/91. Lado outro, necessário ressaltar que a ordem de 

despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o prazo para 

desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º do supracitado artigo. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, por conseguinte, determino o 

quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para prestar caução, no valor 

equivalente a três meses de aluguel; 2. Prestada a caução, EXPEÇA-SE o 

mandado de intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no mesmo prazo, 

efetue depósito judicial do valor total devido, sob pena de despejo 

compulsório. 3. Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem purgada a 

mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo 

coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, 

com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, mediante termo. 

4. Uma vez efetivado o despejo, removam-se os bens encontrados, se o 

interessado não os remover, cabendo à parte autora disponibilizar ao 

Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento da ordem. 5. 

Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força policial e o 

arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de Abril de 2018, às 

10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004353-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DE FATIMA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004353-67.2017.8.11.0041 AUTOR: MEIRE DE 

FATIMA REIS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Meire de Fátima Reis em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A, ambas qualificadas nos autos. Narra a parte 

autora que, em julho do ano de 2016, solicitou o cancelamento/suspensão 

dos serviços de energia na unidade consumidora nº 6/407222-9, uma vez 

que mudaria de residência e colocaria o imóvel no qual está instalada a 

unidade consumidora para locação. Porém, aduz que, além da requerida 

não ter realizado o cancelamento do serviço, emitiu faturas posteriores 

que culminaram na negativação dos seus dados. Com o escopo de 

suspender a negativação que sustenta ser indevida, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida retire a negativação efetuada no 

cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo 

a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode 

ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

4876820), o que dá suporte à alegação da parte autora. Consta, ainda, na 

exordial, que a parte autora solicitou o cancelamento do fornecimento do 

serviço em sua unidade consumidora em julho de 2017, assim como que, a 

partir desta data, o imóvel permaneceu desocupado. Ademais, apesar de 

não trazer aos autos documento que comprove a solicitação do 

cancelamento, afirma que tal pedido foi realizado sob o protocolo nº 

36905984 (Id nº 5546666). Nessas situações, compete à parte requerida 

demonstrar que o protocolo de atendimento não se refere à solicitação 

informada pela parte autora. Vide julgado a seguir, in verbis: “APELAÇÃO. 

INCLUSÃO INDEVIDA DO CPF DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO E 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, 

DO CPC/73. QUANTUM INDENIZATÓRIO ACERTADO DIANTE DAS 

CIRSCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO IMPROVIDO. Tendo o Autor 

acostado aos autos protocolo de requerimento de cancelamento do 

contrato de fornecimento de energia elétrica, caberia à Apelante 

comprovar que tal documento não equivaleria à conta discutida nos autos, 

o que não ocorreu. A Apelante sequer comprovou a existência de um 

segundo contrato em nome do Apelado, que justificasse a existência de 

pedido de protocolo diverso. Descumprida a regra da distribuição do ônus 

da prova. Recurso Improvido. Sentença mantida”. (TJBA; AP 

0000553-32.2012.8.05.0060; Barreiras; Turma Cível da Câmara Especial 

do Extremo Oeste Baiana; Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva; DJBA 

29/08/2016; Pág. 369). Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação 

persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que 

ficará impossibilitada de trabalhar com créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em 

apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior e regular inclusão do nome da requerente nos órgãos restritivos 

de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

PROCEDA com a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, no que se refere especificamente ao débito discutido 

nestes autos. Para o caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando o documento 

acostado ao Id nº 4876802, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de Abril de 2018, às 

11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025333-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOLIS PAULISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040/O (ADVOGADO)

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO)

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028088-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINO JOAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019560-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019701-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000469-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA SILVA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. L. DE ALMEIDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000469-93.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA IRACEMA 
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SILVA DE PAULA RÉU: C. S. L. DE ALMEIDA - ME AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Alugueis c/c Reparação por Danos 

Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria 

Iracema Silva de Paula em desfavor C.S.L de Almeida ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Considerando que o contrato de 

locação existentes nos autos (Id nº 11335560, pág.3), nos termos do art. 

784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial, 

passível de execução, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, esclareça se possui interesse no prosseguimento do 

feito em seus integrais termos ou, pretende o prosseguimento dos autos 

apenas no tocante a ação indenizatória, caso em que deverá, em igual 

prazo, apresentar emenda à petição inicial, adequando os pedidos. 

Atendida a determinação supra ou decorrido o prazo para tanto, 

retornem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005189-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VISAO CELULAR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN OAB - MT10192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005189-40.2017.8.11.0041 AUTOR: VISAO CELULAR 

LTDA - ME RÉU: VIVO S.A. AT Vistos em Correição. Como é cediço, o art. 

98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, 

com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos 

termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. No caso 

dos autos, foi determinado à empresa autora que apresentasse 

comprovação de que preenche os requisitos legais, tendo apresentado no 

movimento de Id. nº 5828109 o seu demonstrativo de resultado do último 

exercício. Contudo, entendo que os elementos contidos não são 

suficientes para amparar a alegada necessidade da assistência, eis que a 

parte autora acostou aos autos balanço patrimonial hábil a comprovar que 

a empresa não se encontra em situação de insolvência econômica, posto 

que, considerando os créditos e débitos, o total de lucros ou prejuízos 

acumulados é positivo, qual seja, de R$ 64.589,79 (sessenta e quatro mil, 

quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme 

se afere no Id nº 5828109, pág. 3. Mesmo que a empresa autora tenha tido 

resultado comercial negativo no exercício de 2016, não se pode 

considerá-lo pessoa que se enquadre na condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de se desvirtuar a finalidade precípua da norma, cuja 

men legis é a concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas 

realmente desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, 

hipótese esta em que o autor não se enquadra. Com efeito, é certo que as 

informações constantes demonstram não haver amparo para a alegada 

necessidade da justiça gratuita. Sobre o assunto, vide jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA NEGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, 

CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade 

da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. 

Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017) Por outro lado, quando a parte não preenche os requisitos 

para ser beneficiária da gratuidade, como no caso em análise, mas, 

eventualmente, não pode oferecer o valor das custas imediatamente em 

sua integralidade, a própria Lei abre a possibilidade de garantir-lhe o pleno 

acesso à Justiça, que pode se dar através do parcelamento, conforme 

prevê o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse mesmo sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, 

nos termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido Diploma Processual. 

Não obstante, nos termos do art. 468, § 7º, da CNGJ, desde já CONCEDO 

o direito ao parcelamento das despesas processuais, facultando à parte 

autora o recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária. Nesta hipótese, INTIME-SE a 

parte autora para comprovar o recolhimento da primeira parcela das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, assim como das cinco 

parcelas mensais subsequentes a cada período de 30 (trinta) dias, 

contado a partir do primeiro pagamento. Atendida a determinação judicial 

ou decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036471-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ESTEVAM MIRANDA COMAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036471-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE 

ESTEVAM MIRANDA COMAR REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 10h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 
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conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000436-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GUERHARTH OAB - SP316954 (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR OAB - SP124436 

(ADVOGADO)

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA OAB - SP199104 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RIBEIRO PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000436-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

CATERPILLAR S.A. REQUERIDO: FERNANDO RIBEIRO PINHEIRO - ME W 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da 

Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e 

Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, 

no que se refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a 

REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Comarca, nos termos dos artigos 

1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037924-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037924-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 11h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035125-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035125-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WILTON 

SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000389-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ILDA DE ALMEIDA KAIZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000389-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANA ILDA 

DE ALMEIDA KAIZER REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A M Vistos em 

Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a presente missiva não 

restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Comarca, nos termos dos artigos 

1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035153-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUNIOR MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035153-78.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO JUNIOR 

MACHADO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035126-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035126-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VALDINEI 

COSTA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, as 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037028-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER THOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037028-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROGER 

THOMAZ DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037200-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PS LOCACAO DE SERVICOS S/S - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ OAB - DF35366 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (RÉU)

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037200-25.2017.8.11.0041 AUTOR: PS LOCACAO DE 

SERVICOS S/S - EPP RÉU: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA W Vistos em 

Correição. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada 
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neste Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de 

Processo Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais 

ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). 

Ademais, verifica-se dos autos da presente carta precatória que a parte 

interessada recolheu apenas o valor referente à distribuição da missiva 

neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 

(cinco) dias, efetue os pagamentos referente às diligências, o que deverá 

ser efetivado em quantidade correspondente ao total de endereços nos 

quais deverão ser executados os atos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038749-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038749-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOEL JOSE 

DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, ao 10h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038848-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON NOVAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038848-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WELINGTON NOVAIS RIBEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GALDINO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000076-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUCAS 

GALDINO CARVALHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 
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o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000121-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO TEIXEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000121-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GONCALO 

TEIXEIRA FILHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

ao 10h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035086-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035086-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LEANDRO 

RODRIGUES COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036453-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036453-75.2017.8.11.0041 AUTOR: RONISCLEI 

RODRIGUES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

ao 11h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036647-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINASIR DA SILVA JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036647-75.2017.8.11.0041 AUTOR: EDINASIR DA 

SILVA JESUS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 
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estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, ao 11h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037071-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES JULKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037071-20.2017.8.11.0041 AUTOR: DOUGLAS DA 

SILVA RODRIGUES JULKOSKI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de 

Janeiro de 2018, ao 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037153-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTANA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037153-51.2017.8.11.0041 AUTOR: ROBSON 

SANTANA ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037261-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO PORTILHO ALFONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037261-80.2017.8.11.0041 AUTOR: RANULFO 

PORTILHO ALFONSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

ao 09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 
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2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037325-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONISON MEIRA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037325-90.2017.8.11.0041 AUTOR: JONISON MEIRA 

ARAUJO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V Vistos 

em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 09h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037363-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037363-05.2017.8.11.0041 AUTOR: FABRICIO 

SOUZA DANTAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

ao 09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE PAULA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000600-68.2018.8.11.0041 AUTOR: WANDERSON DE 

PAULA CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

ao 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE ZERWES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000602-38.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA SALETE 

ZERWES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, ao 10h30min, a 
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ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005817-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILDO FORATO (AUTOR)

ALESSANDRA DELLATORRE FORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO OAB - MT15663/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005817-29.2017.8.11.004 AUTOR: ALESSANDRA 

DELLATORRE FORATO, DEVANILDO FORATO RÉU: MALAI MANSO 

HOTEL RESORT S.A. W Vistos em Correição. Em que pese a parte autora 

tenha pugnado pela dispensa da realização da audiência de conciliação (Id 

nº 9517225), nos termos do art. 334,§ 4º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, tal ato somente não será realizado quando as ambas as partes 

manifestarem, expressamente, o desinteresse na composição. 

Considerando que parte requerida não manifestou desinteresse (Id. nº 

8137836) e, ainda, considerando que a presente ação versa sobre 

direitos disponíveis, assim como que a solução consensual dos conflitos 

deve ser estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu 

dever promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), 

REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de abril de 2018, às 

09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 02. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). Sem prejuízo do disposto supra, nos termos dos 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a para autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição apresentada pela 

parte requerida no movimento de Id. nº 9944514. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035444-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ PEREIRA DA SILVA E SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISLENE APARECIDA MATEUS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035444-78.2017.8.11.0041 AUTOR: INEZ PEREIRA 

DA SILVA E SA RÉU: REGISLENE APARECIDA MATEUS Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Inez Pereira da 

Silva e Sá em face de Regislene Aparecida Mateus, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. A requerente assevera que alugou um imóvel para 

a requerida, entretanto a mesma deixou de adimplir com a obrigação 

assumida, perfazendo um débito de mais de 07 (sete) meses de atraso, no 

total atualizado de R$ 5.910,83 (cinco mil, novecentos e dez reais e oitenta 

e três centavos). Em razão do inadimplemento, pugna pelo despejo da 

requerida, bem como a condenação da mesma ao pagamento da 

importância devida. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

DECIDO. Na presente ação, pretende a locadora despejar a locatária em 

razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios. As 

possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei nº 

8.245/1991. Não obstante, considerando que o contrato foi firmado entre 

as partes de forma verbal, assim como que os recibos apresentados não 

comprovam a relação locatícia e, ainda, não há provas da inadimplência da 

demandada, entendo ser necessário o contraditório. Assim sendo, deixo 

para apreciar o pedido de liminar após o decurso do prazo para 

contestação, de modo a aguardar a formação do contraditório. No mais, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

recebo a exordial. Entretanto, com a finalidade de não prejudicar os 

jurisdicionados e primando pela aplicação do principio da celeridade 

processual, deixo de designar neste momento audiência de conciliação ou 

mediação conforme previsto no art. 334 do CPC, tendo em vista a pauta de 

audiência está cheia até o final de março de 2018 e a parte autora 

sustenta que a ré ocupa o imóvel sem o pagamento de qualquer 

contraprestação. Assim, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. DEFIRO a prioridade na tramitação do feito (art. 1.048 do 

CPC), tendo em vista que a autora ser idosa, contando com mais de 60 

anos de idade. DEFIRO, ainda a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil, levando em consideração os fatos narrados e a 

declaração de hipossuficiência apresentada no movimento Id. nº 

10810036. Atendidas e cumpridas todas as determinações, remetam-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito J

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1031175-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031175-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GILBERTO 

CARVALHO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em 

Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por Gilberto 

Carvalho Rocha em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), 

ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença coletiva 

proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 
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“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034252-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034252-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IDELMAN 

MARIEL MARTINEZ DE MELO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por 

Idelman Mariel Martinez de Melo em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

10627016, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1032685-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDEZ DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE APRIJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA IMPERIAL MAYOLINO (REQUERIDO)

ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

DUILIO MAYOLINO FILHO (REQUERIDO)

 

PJe nº1032685-44.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora formula pedido de assistência judiciária gratuita, sem contudo 

anexar documentos aptos a confirmar a condição de hipossuficiência. 

Além disso, identifico que o pedido de produção antecipada de prova não 

possui indicação adequada da real pretensão Autoral. Isto porque, além de 

não haver uma delimitação pontual da área a que se pretende a produção 

da prova pericial, sendo a mesma apenas referida como “chácara a 

margem do Rio Coxipó”, não há esclarecimento quanto ao ofício pleiteado 

ao Intermat para a delimitação técnica do local. Ressalto que, as 

informações vindicadas pelos Autores ao Instituto de Terras de Mato 

Grosso podem ser pleiteadas diretamente no ente estatal, não havendo 

justa causa demonstrada nos autos para a intervenção judicial neste 

sentido. Ao passo que sem a delimitação exata do imóvel em questão é 

impossível determinar ao perito a produção da prova em caso de 

acolhimento do pedido. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A 

INICIAL para fim de: 1) Juntar aos autos, documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita em relação a todos os Autores 

(holerite, declaração de imposto de renda, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com art. 99, §2º, do CPC. 2) 

Delimitar com exatidão/endereço a área que se pretende periciar, sob 

pena de indeferimento da inicial. 3) Esclarecer a justa causa para que seja 

oficiado ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT para a 

concessão das informações pleiteadas, frente a possibilidade de a parte 

Autora produzir tal prova administrativamente, justificando adequadamente 

a eventual recusa do órgão ou impossibilidade de a parte Autora buscar 

pela via adequada as informações, sob pena de indeferimento do pedido. 

Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023864-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL TOWERS BRASIL PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CARANDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023864-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

UNIVERSAL TOWERS BRASIL PECUARIA LTDA REQUERIDO: 

AGROPECUARIA CARANDA LTDA - ME W Vistos em Correição. Nos 

termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora sobre eventual litispendência do 

presente feito com os autos de nº 1014843-51.2017.8.11.0041, nos 

termos do alegado pela parte requerida no movimento de Id. nº 11247364. 

Atendida a determinação supra ou decorrido o prazo para tanto, retornem 

os autos conclusos. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037436-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PJe nº1037436-74.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Nos termos da Resolução 

nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a 

Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Compulsando os 

autos, verifico que a parte Autora juntou em duplicidade inúmeros 

documentos, incluindo a petição inicial, gerando identificadores variáveis, 

extensa análise processual e dificultando em muito os trabalhos do 

judiciário, sobretudo o exercício do direito de defesa. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL indicando os 

documentos (com o número do “ID”) que foram juntados em duplicidade 

nos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Saliento que após a 

identificação os documentos serão riscados e seu conteúdo não estará 

mais disponível para visualização/consulta. Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL GERMANICA LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUERRA DE OLIVEIRA OAB - SP230954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000304-46.2018.8.11.0041 AUTOR: COMERCIAL 

GERMANICA LIMITADA RÉU: CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA 

AT Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante 

se afere no Id. nº 11307442, pág. 05. Ocorre que, objetivando a parte 

autora a condenação do requerido em obrigação de fazer consistente na 

transferência de veículo objeto de contrato de compra e venda firmado 

entre as partes, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, 

qual seja, R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), consoante 

documento de Id. nº 11307512. Assim sendo, CORRIJO de ofício o valor da 

causa, atribuindo à demanda o valor de R$ R$ 11.700,00 (onze mil e 

setecentos reais), o que faço com fulcro no art. 292, inciso II, e §3º, do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com as alterações necessárias 

junto ao Sistema PJE. No mais, compulsando os documentos carreados 

aos autos, verifica-se que não foram apresentados os documentos 

pessoais do subscritor da procuração, representante legal da empresa 

autora. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada dos 

documentos supracitados, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em 

igual prazo, deverá a parte autora comprovar o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000469-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA SILVA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. L. DE ALMEIDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000469-93.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA IRACEMA 

SILVA DE PAULA RÉU: C. S. L. DE ALMEIDA - ME AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Alugueis c/c Reparação por Danos 

Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria 

Iracema Silva de Paula em desfavor C.S.L de Almeida ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Considerando que o contrato de 

locação existentes nos autos (Id nº 11335560, pág.3), nos termos do art. 

784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial, 

passível de execução, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, esclareça se possui interesse no prosseguimento do 

feito em seus integrais termos ou, pretende o prosseguimento dos autos 

apenas no tocante a ação indenizatória, caso em que deverá, em igual 

prazo, apresentar emenda à petição inicial, adequando os pedidos. 

Atendida a determinação supra ou decorrido o prazo para tanto, 

retornem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FRANCO MACHADO PITALUGA (AUTOR)

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

WILLIAN TONDA (TESTEMUNHA)

MARCELO MARINI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000503-68.2018.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO DE 

CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA, MARINA FRANCO MACHADO 

PITALUGA RÉU: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. AT Vistos em Correição. Verifica-se 

que os autores pleiteiam o deferimento dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar 

com os custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo 

Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de 

recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 

2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 
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concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois da qualificação 

dos autores se verifica o exercício de atividade que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ficando, desde já, 

autorizado o parcelamento em 06 (seis) vezes. Atendidas às 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000015-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE BITTENCOURT MENDES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000015-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

RCI BRASIL S.A REQUERIDO: DAIANE BITTENCOURT MENDES SANTO AT 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, ajuizada por Banco RCI Brasil S/A em desfavor de Daiane 

Bittencourt Mendes Santos. A partir da detida análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora pretende promover a busca e apreensão de 

automóvel em razão de inadimplência do bem alienado fiduciariamente. 

Ocorre que a competência para processar e julgar demandas que 

envolvem matéria referente a alienação fiduciária é da Vara Especializada 

de Direito Bancário, conforme dispõe o art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 

004/2008, do Conselho da Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos 

autos é eminentemente bancária. À propósito, colaciono o seguinte 

julgado, in verbis : “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E 

APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA 

AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.“É cediço que a competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do 

banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é 

definida pela natureza bancária da matéria debatida.” Precedente desta 

Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016). Assim sendo, 

considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO da competência 

para processamento e julgamento desta demanda, o que faço com fulcro 

no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Vara Especializadas em 

Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000534-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000534-88.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: JULIO CESAR SANTANA DA SILVA AT 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, ajuizada por Banco Itaú- Unibanco S/A, em desfavor de 

Julio Cesar Santana da Silva. A partir da detida análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora pretende promover a busca e apreensão de 

automóvel em razão de inadimplência do bem alienado fiduciariamente. 

Ocorre que a competência para processar e julgar demandas que 

envolvem matéria referente a alienação fiduciária é da Vara Especializada 
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de Direito Bancário, conforme dispõe o art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 

004/2008, do Conselho da Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos 

autos é eminentemente bancária. À propósito, colaciono o seguinte 

julgado, in verbis : “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E 

APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA 

AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.“É cediço que a competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do 

banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é 

definida pela natureza bancária da matéria debatida.” Precedente desta 

Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016). Assim sendo, 

considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO da competência 

para processamento e julgamento desta demanda, o que faço com fulcro 

no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Vara Especializadas em 

Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038454-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038454-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

MAX LUIS DE ARRUDA AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda, em desfavor de Max Luis de Arruda. Compulsando os autos, 

verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao 

Juízo competente (Vara Especializada em Direito Bancário), a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038453-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO APARECIDO CECILIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038453-48.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

ADALTO APARECIDO CECILIO AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda, em desfavor de Adalto Aparecido Cecílio. Compulsando 

os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo competente (Vara Especializada em Direito 

Bancário), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª 

Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta 

Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000658-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000658-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PATRICIA 

FERREIRA BORBON NEVES REQUERIDO: MARCIO LEANDRO PEREIRA DE 

ALMEIDA AT Vistos em Correição. Trata-se de Pedido de Tutela Cautelar 

Antecedente de Sustação de Protesto de Título ajuizado por Patrícia 

Ferreira Borbon Neves, com pedido de distribuição por dependência aos 

autos nº 1037250-51.2017.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 4ª 

Vara Cível desta Comarca. Ocorre que, em que pese à petição inicial tenha 

sido endereçada ao anotado Juízo, a demanda foi equivocadamente 

distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 4º Vara Cível desta Comarca, 

com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022799-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022799-55.2016.8.11.0041 AUTOR: FIDELIS 

EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária de 

Cobrança do Seguro proposta por Fidelis Evaristos Pirelli de Queiroz, em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Durante o regular 

trâmite do feito, constou-se a ausência de prévio requerimento 

administrativo. É o breve relato. DECIDO. No julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a comprovalção do 

prévio requerimento administrativo. Além disso, a Suprema Corte deliberou 

sobre à aplicação de regra de transição às ações ajuizadas até a data de 

03.04.2014, sendo que, a partir de então, não seria mais oportunizada às 

partes o saneamento do vício, com a suspensão do processo. Nesse 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG – 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS 

SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS 

SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, 

configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do 

interesse processual. Aplica-se a regra de transição estabelecida no 

Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 

03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no 

sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no 
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pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta 

caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de 

contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos 

princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez 

que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função 

precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de 

garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), 

bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida 

(prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 77531/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito 

em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037200-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PS LOCACAO DE SERVICOS S/S - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ OAB - DF35366 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (RÉU)

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037200-25.2017.8.11.0041 AUTOR: PS LOCACAO DE 

SERVICOS S/S - EPP RÉU: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA W Vistos em 

Correição. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada 

neste Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de 

Processo Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais 

ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). 

Ademais, verifica-se dos autos da presente carta precatória que a parte 

interessada recolheu apenas o valor referente à distribuição da missiva 

neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 

(cinco) dias, efetue os pagamentos referente às diligências, o que deverá 

ser efetivado em quantidade correspondente ao total de endereços nos 

quais deverão ser executados os atos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008971-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO BATISTA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida, nos termos do 

despacho ID nº 11120583: "(...) Em seguida, INTIME-SE o requerido para 

que se manifeste acerca do laudo pericial, no prazo de 5 (cinco) dias."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001543-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOLDEMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

MINAS MAC REPRESENTACOES LTDA. - ME (RÉU)

ELETROFRIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DA SILVA MARAFON OAB - MG131747 (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida, devendo informar novo endereço para a citação da requerida 

Minas Mac, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1031852-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA (AUTOR)

CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES (RÉU)

MARCOS GUEDES DOS REIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor de diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1031852-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA (AUTOR)

CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES (RÉU)

MARCOS GUEDES DOS REIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031852-26.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEUDSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA, LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA 

RÉU: MARCOS GUEDES DOS REIS, JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação Declaratória de Usucapião 

Extraordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cleudson 

Pereira Oliveira e Lindalva Viegas de Lara Pinto Oliveira em desfavor de 

Marcos Guedes dos Reis e de Jusciere da Silva Brito Guedes. Consoante 

consta na exordial, sustentam os autores que mantêm, há mais de 20 

(vinte) anos, a posse mansa, pacífica e ininterrupta do apartamento nº 902 

do Edifício Odeon, localizado na Rua Jiboia, nº 129, Bairro Alvorada, em 

Cuiabá - MT. Informam que, contudo, foram notificados para desocuparem 

o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, pelo que postulam a concessão da 

tutela de urgência para que sejam mantidos na posse do imóvel. 

Originalmente distribuído ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, os 

autos foram redistribuídos a esta 8ª Vara Cível em razão do decisum 

constante no Id. nº 10724936, por meio do qual aquele r. Juízo reconheceu 

a conexão da presente demanda com os autos da Ação de Imissão na 

Posse nº 1026385-66.2017.8.11.0041. É o relato do necessário. DECIDO. 

Ab initio, anoto que os autores agravaram da decisão que, nos autos da 

Ação de Imissão na Posse nº 1026385-66.2017.8.11.0041, determinou a 

imissão dos requeridos na posse do imóvel, tendo sido concedido o efeito 

suspensivo da decisão agravada, razão pela qual o pedido de tutela de 

urgência no presente feito restou prejudicado. Com efeito, em consulta 

processual no Sistema PJE do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
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verifiquei que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1013802-75.2017.8.11.0000, foi deferido o efeito suspensivo ativo, pelo 

que já se encontra suspensa a ordem de imissão dos requeridos na posse 

do imóvel litigioso, ante a determinação de “suspensão da decisão 

agravada até o julgamento” do referido recurso. Assim sendo, deixo de 

apreciar o pedido de tutela de urgência em virtude da perda superveniente 

do interesse, diante da concessão do efeito suspensivo ativo no Agravo 

de Instrumento nº 1013802-75.2017.8.11.0000. CITEM-SE para responder, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob as advertências legais (artigo 344, 

CPC): 1) pessoalmente, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo; e 2) por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, os réus em 

lugar incerto (artigo 256, inciso I, CPC). Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. Anoto que, 

in casu, nos termos do art. 246, §3º, do CPC, está dispensada a citação 

dos confinantes, posto que a ação tem por objeto unidade autônoma de 

prédio em condomínio. INTIMEM-SE, via postal, para que manifestem 

eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, por meio de 

seus representantes legais (art. 242, § 3º, CPC), encaminhando-se a cada 

ente uma cópia da petição inicial, assim como dos documentos acostados. 

EXPEÇA-SE edital de publicação noticiando a propositura da presente 

ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos do CPC), indicando os dados do imóvel 

usucapiendo para ciência de eventuais interessados, o qual deverá ser 

afixado no átrio do Fórum e publicado em jornal de ampla circulação local 

às expensas da parte autora. Após o cumprimento de todas as 

deliberações, o que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos. 

Às providências. Cuiabá, 19 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito W

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023165-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (RÉU)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida, devendo informar novo endereço para a citação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028862-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VITOR GOMES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005189-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VISAO CELULAR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN OAB - MT10192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005189-40.2017.8.11.0041 AUTOR: VISAO CELULAR 

LTDA - ME RÉU: VIVO S.A. AT Vistos em Correição. Como é cediço, o art. 

98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, 

com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos 

termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. No caso 

dos autos, foi determinado à empresa autora que apresentasse 

comprovação de que preenche os requisitos legais, tendo apresentado no 

movimento de Id. nº 5828109 o seu demonstrativo de resultado do último 

exercício. Contudo, entendo que os elementos contidos não são 

suficientes para amparar a alegada necessidade da assistência, eis que a 

parte autora acostou aos autos balanço patrimonial hábil a comprovar que 

a empresa não se encontra em situação de insolvência econômica, posto 

que, considerando os créditos e débitos, o total de lucros ou prejuízos 

acumulados é positivo, qual seja, de R$ 64.589,79 (sessenta e quatro mil, 

quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme 

se afere no Id nº 5828109, pág. 3. Mesmo que a empresa autora tenha tido 

resultado comercial negativo no exercício de 2016, não se pode 

considerá-lo pessoa que se enquadre na condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de se desvirtuar a finalidade precípua da norma, cuja 

men legis é a concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas 

realmente desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, 

hipótese esta em que o autor não se enquadra. Com efeito, é certo que as 

informações constantes demonstram não haver amparo para a alegada 

necessidade da justiça gratuita. Sobre o assunto, vide jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA NEGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, 

CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade 

da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. 

Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017) Por outro lado, quando a parte não preenche os requisitos 

para ser beneficiária da gratuidade, como no caso em análise, mas, 

eventualmente, não pode oferecer o valor das custas imediatamente em 

sua integralidade, a própria Lei abre a possibilidade de garantir-lhe o pleno 

acesso à Justiça, que pode se dar através do parcelamento, conforme 

prevê o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse mesmo sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, 

nos termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido Diploma Processual. 

Não obstante, nos termos do art. 468, § 7º, da CNGJ, desde já CONCEDO 

o direito ao parcelamento das despesas processuais, facultando à parte 

autora o recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária. Nesta hipótese, INTIME-SE a 

parte autora para comprovar o recolhimento da primeira parcela das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, assim como das cinco 
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parcelas mensais subsequentes a cada período de 30 (trinta) dias, 

contado a partir do primeiro pagamento. Atendida a determinação judicial 

ou decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035064-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO AGUIAR DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035064-55.2017.8.11.0041 AUTOR: RAIMUNDO 

AGUIAR DE ALMEIDA RÉU: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE 

SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos em Correição. Cuida-se 

de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por 

Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Raimundo 

Aguiar de Almeida em desfavor Águas Cuiabá, ambos qualificados nos 

autos. Alega o requerente que é consumidor dos serviços da requerida, 

tendo em sua residência a unidade consumidora nº 292940-6. Aduz que o 

seu consumo não superava a taxa mínima, razão pela qual as faturas 

nunca ultrapassavam o valor de R$ 122,00 (cento e vinte dois reais). 

Assevera que, no dia 18.04.2017, compareceu na sede da requerida a fim 

de realizar a troca da titularidade da unidade consumidora para o seu 

nome, ocasião em que foi informado de um saldo devedor no valor de R$ 

4.185,17 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) 

referente às faturas dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 

Sustenta que realizou um acordo com a requerida no valor do débito, 

pagando uma entrada no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais, sendo o 

valor remanecente parcelado em 17 (dezessete) parcelas de R$ 140,43 

(cento e quarenta reais e quarenta e três centavos). Afirma que, no mês 

seguinte ao acordo firmado, foi surpreendido com a cobrança de valores 

exorbitantes, citando como exemplo a fatura de maio/2017, no valor de R$ 

719,00 (setecentos e dezenove reais), e a fatura de junho/2017, no valor 

de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais). Diz, ainda, o autor, que 

técnicos da requerida vistoriaram a sua unidade consumidora e 

informaram a existência de vazamentos na residência. Todavia, mesmo 

após ter efetuado a troca da encanação, as faturas continuaram com 

valores elevados. Informa que, após inúmeras solicitações, a requerida, 

no mês de setembro do corrente ano, efetuou a troca do hidrometro de 

sua residência. Relata, por fim, que a requerida, em 31.10.2017, efetuou a 

suspensão do fornecimento de água. Por esses fatos, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a empresa ré restabeleça o fornecimento de água, 

bem como se abstenha de inserir os seus dados no cadastro restritivo de 

crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isso porque a documentação trazida aos autos desmontra 

que os débitos presentes no Termo de Acordo e Confissão de Dívida 

tratam-se de débitos pretéritos. No tocante à suspensão do fornecimento 

de água por débito pretérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que, em tais casos, não é lícita a interrupção dos 

serviços, tendo em vista a existência de outros meios legítimos de 

cobrança de débitos antigos (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015). À 

propósito, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Mato 

Grossense: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE DEFESA – 

PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE 

DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E 

POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)3. Todavia, 

em que pese a regularidade da cobrança referente à recuperação de 

consumo, a inadimplência de tais faturas não podem dar ensejo ao corte 

dos serviços pela requerida, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que, em casos tais, não é lícita a interrupção, 

tendo em vista a existência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja legal a cobrança, o 

mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, devendo ser mantida 

a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em redução da verba 

indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte indevido), esta 

Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado pelo Juízo 

singular.”(Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

04/09/2017). Destarte, após a troca do hidrômetro, a fatura já apresentou 

diferença, vez que o consumo registrado no mês de setembro/2017 foi no 

valor de R$ 69,92 (sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), 

conforme se afere na fatura com vencimento em16.10.2017 (Id nº 

10749887). Aliás, nessa mesma fatura, no campo descrição, é possível 

observar que a requerida lista a devolução de numerário no valor de R$ 

290,96 (duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos), referente a 

fatura do mês 05/2017, fatura essa questionada pela parte autora ante o 

seu valor de R$ 719,81 (setecentos e dezenove reais e oitenta e um 

centavo). Assim sendo, a devolução do valor, demonstra, em tese, o 

reconhecimento de falha na prestação de serviço. Por fim, corroborando o 

direito da parte autora, nota-se que a requerida, ainda, reemitiu a fatura do 

mês de junho/2017, reduzindo o seu valor de R$ 843,07 (oitocentos 

quarenta e três reais e sete centavos) para R$ 423,38 (quatrocentos e 

vinte e três reais e trinta e oito centavos), conforme se afere, 

respctivamente, nos Id nº 10749357 e 10749891. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que caso a suspensão do fornecimento persista, o requerente estará 

sendo privado de um serviço público essencial. Por fim, o § 3º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com posterior suspensão 

regular do serviço e inscrição dos dados do requerente no cadastro 

restritivo de crédito. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida: a) sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC, RESTABELEÇA, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o fornecimento de água da unidade consumidora nº 

292940-6, sem prejuízo de suspensão em razão de fatura não objeto de 

discussão nos presente autos; b) sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC, SE ABSTENHA de realizar a 

cobrança do débito discutido nos presentes autos até o julgamento do 

mérito da presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10749275, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 05 de março de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de 
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Conciliação e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de 

Novembro de 2017. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028947-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018998-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARUYCH MARSHALL TERRONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022279-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019203-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRESLENS CARVALHO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019103-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDE FAGUNDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019540-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRAZ GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019431-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN AZAMBUJA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020819-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1026385-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES (AUTOR)

MARCOS GUEDES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026385-66.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

GUEDES DOS REIS, JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES RÉU: CLEUDSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA W Vistos. Considerando que os requeridos 

agravaram da decisão que determinou a imissão dos autores na posse do 

imóvel (Id. nº 11199191), assim como que restou concedido o efeito 

suspensivo ativo ao referido recurso (Agravo de Instrumento nº 

1013802-75.2017.8.11.0000), o pedido de do presente feito, apresentado 

no Id. nº 11091874, restou prejudicado. Com efeito, em consulta 

processual no Sistema PJE do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

verifiquei que, nos autos do supracitado recurso, foi deferido o efeito 
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suspensivo ativo, pelo que já se encontra suspensa a ordem de imissão 

dos autores na posse do imóvel litigioso, ante a determinação de 

“suspensão da decisão agravada até o julgamento” do referido recurso. 

PROCEDA-SE com a associação dos presentes autos aos da Ação 

Declaratória de Usucapião Extraordinária nº 1031852-26.2017.811.0041, 

distribuída por dependência a este Juízo. No mais, tendo em vista que a 

audiência de conciliação está designada para o dia 22.01.2018 às 

09h:30min, remetam-se os autos para Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020090-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SANTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020828-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA DEOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021420-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CELIA MORAES JANSEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021596-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCELINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021984-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO CARLOS DE ARCANJO COSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023742-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DAMIAO BARBOSA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ZENAIDE GALEAZZI COMARU (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023742-38.2017.8.11.0041 AUTOR: WALTER 

DAMIAO BARBOSA LIRA RÉU: ANA ZENAIDE GALEAZZI COMARU Vistos 

em Correição. Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança de Aluguéis, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

Walter Damião Barbosa Lira em desfavor de Ana Zenaide Galeazzi 

Comaru, ambos qualificados nos autos. A parte autora alega que firmou 

contrato de locação com a requerida, tendo como objeto o imóvel de sua 

propriedade, situado na Rua Osvaldo Cruz, nº 120, Condomínio Vital, 

Bairro Pico do Amor, Cuiabá/MT. Aduz que a requerida deixou de pagar o 

aluguel, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), referentes 

aos meses de março, junho e julho do corrente ano. Sustenta, ainda, o 

requerente que, em razão da inadimplência, notificou a requerida para que 

pagasse os débitos ou desocupasse o imóvel, sem que, contudo, tenha 

obtido êxito. Desse modo, postula a concessão da liminar de despejo. É a 

síntese. DECIDO. Na presente ação, pretende o locador despejar a 

locatária em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios. 

As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei 

nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: “Art. 59. Com 

as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o 

rito ordinário. § 1º Conceder- se-á liminar para desocupação em quinze 

dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que 

prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo.” Portanto, para o deferimento do 

pedido liminar de despejo, mostra-se necessário: a) o oferecimento de 

caução no valor correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o 

contrato desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do 

Inquilinato, quais sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois 

bem. No caso nos autos, não há como saber se o contrato firmado entre 

as partes está desprovido das garantias previstas no art. 37 da Lei do 

Inquilinato, uma vez que, apesar de alegar a existência do contrato 

firmado, o requerente não trouxe aos autos cópia do presente 

instrumento. Destarte, a documentação trazida pela parte autora, que 

resume apenas na notificação extrajudicial, não se mostra suficiente para 

verificação das garantias previstas no supracitado dispositivo legal. Deste 

modo, estando ausente um dos elementos aptos a evidenciar a 

probalidade do direito da parte autora, o indeferimento, por ora, é medida 

que se impõe. Assim sendo, uma vez não satisfeitos, ao menos neste 

momento processual, todos os requisitos legais necessários, INDEFIRO a 

tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso 

assim se requeira e ocorra a comprovação dos pressupostos 

necessários. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 

de março de 2018, às 09hmin, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 
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das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Consigne-se, no instrumento de citação, que a parte requerida poderá 

evitar a rescisão da locação mediante depósito judicial do valor total 

apontado na exordial, acrescido dos eventuais aluguéis que vencerem no 

curso da lide, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito. INTIMEM-SE as partes 

da data designada para a audiência de conciliação, com as advertências 

do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio 

de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Novembro de 2017. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012303-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008030-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NASCIMENTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018903-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019318-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHEELER MATOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018871-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017881-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA HELLWICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021422-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PATRICIA ALMEIDA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021977-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT DA SILVA GERIMINIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022663-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ANDERSON DE CAMPOS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011261-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021768-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BATISTA MIGUELETT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011306-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022662-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALINO DA ROCHA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO FERRARI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022662-39.2017.8.11.0041 AUTOR: REALINO DA 

ROCHA BASTOS RÉU: MIGUEL ANGELO FERRARI Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Realino da Rocha Bastos em desfavor de Miguel 

Ângelo Ferrari, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra o autor 

que, na condição de advogado, foi contratado pelo requerido para 

ingressar com “ação indenizatória por danos materiais e morais”, em 

desfavor da Caixa Econômica Federal, por ter sido vítima de roubo 

ocorrido em agência desta, no dia 13 de abril de 2000. Diz que, para o 

desempenho das atividades jurídicas, foi acertado verbalmente com o 

requerido, a título de honorários, a importância de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação. Afirma que, de forma honrada e primando 

pelos direitos do seu constituinte, o ora requerido, atuou no processo “de 

maneira ímpar” durante 16 (dezesseis) anos, obtendo êxito tanto na 

primeira instância como em grau de recurso, sendo que o valor devido 

àquele foi de R$ 271.218,43 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e 

dezoito reais e quarenta e três centavos). Descreve que o aludido valor já 

foi devidamente sacado pelo requerido, porém, nenhuma importância lhe 

foi repassada, conforme alvará judicial anexado, “recebido em 

09.06.2017”. Assevera que o requerido, “estranhamente”, constituiu novo 

patrono nos autos e ainda teria lhe notificado em fevereiro de 2016, 

porém, desconhece tal notificação porque além de não ter sido intimado 

nos autos, a correspondência foi enviada para endereço diverso do seu. 

Expõe, ainda, que o requerido, após constituir outro patrono, recusou-se a 

pagar-lhe os honorários devidos, motivando, assim, a presente ação, 

razão pela qual requer seja concedida tutela de urgência, a fim de que 

seja bloqueada a quantia de R$ 54.386,69 (cinquenta e quatro mil, 

trezentos e oitenta seis reais e sessenta e nove centavos) da conta do 

requerido, o que equivale a 20% (vinte por cento) do montante total 

recebido. Foi determinada emenda da inicial e regularização da 

representação processual (Id. 10516099), o que restou devidamente 

atendido pelo autor (Ids. 10760273 e 10760290). Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não 

comporta deferimento, pois os elementos trazidos pelo autor não são 

suficientes para concessão da medida pretendida. Isso porque, 

tratando-se de contrato firmado apenas verbalmente, as alegações do 

autor sobre os valores pactuados com o requerido e a forma e tempo de 

recebimento não são satisfatórios nesta fase de cognição sumária, onde, 

para a concessão da tutela pleiteada, impõe-se uma demonstração mais 

clara e segura acerca da probabilidade do direito. Sem a evidência acerca 

do valor, em tese, pactuado, se mostra temerária a concessão da ordem 

para bloqueio de vultuoso valor nas contas do requerido, como pretende o 

autor. Além disso, é assente na jurisprudência dos Tribunais pátrios que, 

ausente acordo escrito sobre os honorários contratados, a fixação deve 

se dar por arbitramento judicial, na forma disciplinada no art. 22, § 2º, da 

Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Nesse sentido, são os julgados a 

seguir colacionados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CONTRATO VERBAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PACTUADOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. DIREITO DO 

CAUSÍDICO À REMUNERAÇÃO (LEI Nº 8.906 /94, ART. 22 ). 

MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. 1. O contrato de 

prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, 

estando os contratantes livres para pactuarem a avença da forma que 

lhes for mais conveniente, podendo, inclusive, acordar de forma verbal, 

ante a ausência de vedação legal nesse sentido. 2. Prestados os serviços 

advocatícios pactuados, cabe reconhecer o direito do advogado à 

percepção de honorários advocatícios, como correspondente à 

contraprestação (Lei nº 8.906 /94, art. 22 ). 3. Não havendo pacto escrito 

dos honorários convencionais, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão. 4. Apelação conhecida e não provida” (Data de publicação: 

11/03/2016 - TJ-DF - Apelação Cível APC 20140111460606 - TJ-DF). 

“AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 

CONTRATO VERBAL. HONORARIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO. CRITERIOS. Por 

inexistir forma prescrita em lei, o contrato de prestação de serviços 

advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de 

contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação. 

Prestados os serviços advocatícios, assegura-se aos inscritos na OAB o 

direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento 

judicial e aos de sucumbência. Tratando-se de contrato verbal, em que 

não é possível apurar a estipulação da verba honorária, sua fixação 

deverá alcançar uma remuneração compatível com o trabalho e o valor 

econômico da questão, a ser apreciado equitativamente pelo julgador” 

(Data de publicação: 08/04/2013 - TJ-MG - Apelação Cível AC 

10684090076523003 MG - TJ-MG). Assim sendo, uma vez ausente, ao 

menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais, e sendo necessária a formação do contraditório e a dilação 

probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, 

às 08h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

02. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 
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dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o 

pedido de tramitação prioritária do feito, haja vista que os documentos 

acostados no Id. nº 9209374 comprovam que a parte autora trata-se de 

pessoa idosa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022662-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALINO DA ROCHA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO FERRARI (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1021376-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR NICOLAU PERIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1035831-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROUSE CLAIR RODRIGUES ROCHA DEFAVARI (REQUERENTE)

LUIZ AUGUSTO DEFAVARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE DEFAVARI OAB - MT22185/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035831-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ 

AUGUSTO DEFAVARI, ROUSE CLAIR RODRIGUES ROCHA DEFAVARI 

REQUERIDO: ANTONIO RODRIGUES W Vistos em Correição. Trata-se de 

Carta Precatória cuja finalidade é proceder com o arresto de bens móveis, 

quais sejam, veículos do tipo caminhão, devidamente identificados. 

Compulsando os autos, verifica-se que, no movimento Id. nº 10987215, 

compareceu na presente missiva a empresa Transportadora Tornado 

Ltda, a qual, na qualidade de terceiro interessado e mediante a oferta de 

caução, requer a revogação da tutela de urgência concedida ou, 

alternativamente, a “suspensão dos efeitos da presente precatória”. 

Ocorre que não compete a este Juízo deprecado apreciar os pedidos 

entabulados pela supracitada empresa, mas tão somente determinar o 

cumprimento da presente missiva. Com efeito, nos termos do art. 267 do 

Código de Processo Civil, somente é permitido ao juízo deprecado recusar 

cumprimento à carta precatória, devolvendo-a com despacho motivado, 

quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de 

competência em razão da matéria ou da hierarquia ou quando tiver dúvida 

acerca de sua autenticidade. Assim sendo, não sendo esse o caso dos 

autos, CUMPRA-SE a presente missiva na forma deprecada, servindo 

cópia deste decisum como mandado. Em seguida, devolva-se a presente 

missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027660-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027660-50.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ERIVELTO 

DA SILVA GASQUES EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL 

SHOPPING W Vistos em Correição. Trata-se de Embargos à Execução 

opostos por Erivelto da Silva Gasques em face de Condomínio Civil 

Pantanal Shopping, na Execução de Título Executivo Extrajudicial em 

trâmite neste Juízo sob o nº 1011943-95.2017.8.11.0041. Compulsando os 

autos, verifica-se que o embargante requer a concessão do efeito 

suspensivo, ofertando caução sem, contudo, apontar quais seriam os 

motivos ensejadores do perigo da demora. Ocorre que, conforme 

preceitua o § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, a concessão de 

efeito suspensivo aos embargos à execução depende, além da garantia 

por penhora, depósito ou caução, da presença dos requisitos para 

concessão da tutela provisória. Veja-se: “Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes”. In casu, verifico que não se encontram preenchidos os 

requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, 

uma vez que não se encontram presentes os pressupostos necessários à 

concessão de tutela provisória (artigo 300, CPC). Com efeito, a 

probabilidade do direito do embargante não se encontra presente, pois, no 

que se refere ao excesso de execução, ao contrário do asseverado na 

exordial, a entrega das chaves não ocorreu em 21.02.2017, mas sim em 

10.03.2017, conforme se verifica do inteiro teor do documento acostado 

no Id. nº 6121341 dos autos principais, transcritos apenas parcialmente no 

corpo da petição inicial destes embargos. Ademais, no que se refere à 

ilegitimidade passiva do requerido, decorrente de suposta exoneração da 

fiança, não é possível se aferir, nesta fase inaugural, a alega quebra da 

affectio societatis, haja vista que não foram juntados aos autos os 

contratos sociais aptos a demonstrar a retirada do embargante do quadro 

societário da empresa Dismobras Importação Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos S/A. Além disso, em que pese a parte 

embargante tenha apresentado Aviso de Recebimento – AR supostamente 

relativo à notificação da locadora da sua intenção de exoneração da 

fiança (Id. nº 9719976), é certo que, nos termos do art. 40, inciso X, da Lei 

nº 8.245/91, o fiador fica “obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 

120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador, após o 

recebimento”, o que, na hipótese vertente, ocorreu em 18.01.2017. Logo, 

sendo o débito objeto da execução referente aos meses de janeiro e 

março, são relativos à período em que ainda vigorava a fiança, não 

havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade ativa. Por fim, no tocante 

ao benefício de ordem na execução de débitos garantidos por meio de 

fiança, a assegurar que seja executada primeiramente o devedor principal, 

benefício esse previsto no art. 827 do Código Civil, afere-se, a partir da 

leitura da cláusula 3ª, parágrafo único, inciso I, do contrato firmado entre 

as partes (Id. nº 6121321, pág. 2, autos principais), que houve, por parte 

do fiador/embargante, renúncia ao referido benefício. Nesse diapasão, 

renunciado de maneira expressa pelo embargante o benefício de ordem, 

restou conferida fiança ampla (absoluta e incondicional), não havendo 

também, por conseguinte, verossimilhança nas alegações do embargante 

neste aspecto. Da mesma forma, não vislumbro a presença do perigo de 

dano, haja vista que, nessa quadra processual, nada há de concreto para 

que se possa afirmar, em sede liminar, que o executado está efetivamente 

sofrendo prejuízos irreversíveis. Assim sendo, INDEFIRO o efeito 

suspensivo aos presentes embargos, vez que não demonstrados, nessa 

seara inaugural, os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Não obstante, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

determinando que a parte embargada seja intimada para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do Código de 
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Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000836-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DOS EMPR NOS GRUPOS DO COM O EST DE M GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000836-20.2018.8.11.0041 AUTOR: FEDERACAO 

DOS EMPR NOS GRUPOS DO COM O EST DE M GROSSO RÉU: CLARO 

S.A. AT Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados aos 

autos, verifica-se que não foram apresentados a procuração, bem como o 

ato constitutivo da parte autora. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com 

a juntada da procuração e dos demais documentos de identificação (ato 

constitutivo, atas, documentos pessoais representante legal, etc), sob 

pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Além disso, em igual prazo, deverá a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006590-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMATEL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARILDO PIRES TEIXEIRA OAB - MG97944 (ADVOGADO)

RENATO TEIXEIRA PIRES OAB - MG70194 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELLIZA MARQUES CIRONE OAB - SP339744 (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006590-74.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ALUMATEL 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP EXECUTADO: EQUIPAV 

ENGENHARIA LTDA, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, 

DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA V Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais ajuizada por 

Alumatel Construções E Terraplanagem LTDA em desfavor de Equipav 

Engenharia LTDA, Agrimat Engenharia E Empreendimento LTDA e Direção 

Consultoria E Engenharia LTDA. Após os atos processuais necessários 

serem regularmente realizados, as partes executadas se compuseram 

nos autos dos Embargos à Execução em apensos (nº 

1022552-40.2017.8.11.0041 e 1021125-08.2017.8.11.0041. Com efeito, 

extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo (Id. nº 10803710), 

por meio do qual transacionaram o pagamento parcelado do débito, com 

última prestação a vencer em 62 (sessenta e dois) dias corridos, a contar 

do primeiro depósito, que deverá ser feito em até 05 (cinco) dias após a 

intimação da sentença de homologação. Assim sendo, nos termos do art. 

922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o presente feito por 90 

(noventa) dias, prazo suficiente para pagamento integral do acordo. 

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037061-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR PIMENTEL RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037061-73.2017.8.11.0041 AUTOR: NADIR PIMENTEL 

RODRIGUES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados 

aos autos, verifica-se que o requerimento administrativo apresentado pela 

parte autora foi protocolado no dia 06.12.2017 (Id. nº 11054556), assim 

como que a presente demanda foi ajuizada logo em seguida, no dia 

08.12.2017. Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, o 

prazo para pagamento da indenização na esfera administrativa pode 

ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega dos documentos, razão pela 

qual entendo precoce o ajuizamento de demanda judicial antes do 

transcurso do referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

esclarecendo se não ocorreu, até a presente data, o pagamento da 

indenização pela via administrativa, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Considerando que a 

procuração acostada no movimento Id. nº 11054542 não é contemporânea 

ao ajuizamento da ação, deverá a parte autora, em igual prazo, regularizar 

a sua representação, com a juntada de nova procuração com data 

atualizada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 

1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033478-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA RONDON PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILANA CRISTINA DA SILVA OAB - MT0016636A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES FERRAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033478-80.2017.8.11.0041 AUTOR: VALERIA 

RONDON PESSOA RÉU: JOSE GOMES FERRAZ Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. Nº 10510350, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de março 

de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou seu 

desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação de 

desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) 

dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037117-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANTONIA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037117-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

PAN S.A. REQUERIDO: ANA ANTONIA DE LIMA W Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente missiva não restou 

adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Comarca, nos termos dos artigos 

1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030914-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO LUIZ GUEDES (AUTOR)

ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030914-31.2017.8.11.0041 AUTOR: HILARIO LUIZ 

GUEDES, ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos em Correição. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Outrossim, nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, tendo em vista que, no 

que se refere ao primeiro autor, Hilário Luiz Guedes, verifica-se que, além 

de ser proprietário de imóvel rural de considerável área (653,3445 há, Id. 

nº 10134367), ainda investiu recursos próprios para construção de rede 

de energia elétrica, sendo o ressarcimento desses gastos o objeto da 

ação (R$ 28.600,00 – Id. 10134294, pág. 42). No que concerne à outra 

autora, Elaine Aparecida Guedes Maier, muito embora esteja qualificada 

como secretária, sequer acostou aos autos a sua CTPS ou quaisquer 

outros documentos que comprovem a sua renda, situação que obsta, 

neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de 

recursos. Ademais, sendo dois os autores, as despesas processuais 

podem, ainda, ser repartidas, de maneira que necessário a demonstração 

da efetiva inexistência de condição econômica para recolher o valor 

fracionado das custas. Destarte, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer 

os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das suas declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Ademais, considerando que a 

parte autora não acostou aos autos os documentos que inseriu no corpo 

da petição inicial, deverá, no mesmo prazo supra, emendar a inicial, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 
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RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037558-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE RODRIGUES TAFAREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037558-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANNE 

CAROLINE RODRIGUES TAFAREL REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 23 de março de 2018, as 11h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037638-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037638-51.2017.8.11.0041 AUTOR: ROBERTO 

ALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

ao 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037455-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037455-80.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDIR 

FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1016037-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIAL RBN - SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 

LIMITADA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCISCO FREITAS RAMOS OAB - MG87796 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MANCO (DEPRECADO)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.
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Processo Número: 1037061-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR PIMENTEL RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037061-73.2017.8.11.0041 AUTOR: NADIR PIMENTEL 

RODRIGUES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados 

aos autos, verifica-se que o requerimento administrativo apresentado pela 

parte autora foi protocolado no dia 06.12.2017 (Id. nº 11054556), assim 

como que a presente demanda foi ajuizada logo em seguida, no dia 

08.12.2017. Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, o 

prazo para pagamento da indenização na esfera administrativa pode 

ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega dos documentos, razão pela 

qual entendo precoce o ajuizamento de demanda judicial antes do 

transcurso do referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

esclarecendo se não ocorreu, até a presente data, o pagamento da 

indenização pela via administrativa, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Considerando que a 

procuração acostada no movimento Id. nº 11054542 não é contemporânea 

ao ajuizamento da ação, deverá a parte autora, em igual prazo, regularizar 

a sua representação, com a juntada de nova procuração com data 

atualizada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 

1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000836-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DOS EMPR NOS GRUPOS DO COM O EST DE M GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000836-20.2018.8.11.0041 AUTOR: FEDERACAO 

DOS EMPR NOS GRUPOS DO COM O EST DE M GROSSO RÉU: CLARO 

S.A. AT Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados aos 

autos, verifica-se que não foram apresentados a procuração, bem como o 

ato constitutivo da parte autora. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com 

a juntada da procuração e dos demais documentos de identificação (ato 

constitutivo, atas, documentos pessoais representante legal, etc), sob 

pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Além disso, em igual prazo, deverá a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020213-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BENITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020213-45.2016.8.11.0041 AUTOR: JULIO CESAR 

BENITES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária de Cobrança do Seguro 

proposta por Julio Cesar Benites, em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, constou-se a ausência 

de prévio requerimento administrativo. É o breve relato. DECIDO. No 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a 

comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Preclusa a 

via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da 

sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034466-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CABRAL REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034466-04.2017.8.11.0041 AUTOR: GABRIEL 
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CABRAL REGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que, a procuração 

(Id. nº 10664115, pág 01) e a declaração de hipossuficiência (Id nº 

10664115, pág 06) não estão devidamente datadas. Dessa feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração particular e 

declaração de hipossuficiente devidamente datadas e assinadas, sob 

pena de indeferimento da inicial, ex vi do disposto no art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034773-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034773-55.2017.8.11.0041 AUTOR: FAGNY CAIO 

BARROS DE AMORIM TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Despesas Médicas Relativo ao Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por 

Fagny Caio Barros de Amorim Teixeira, com pedido de distribuição por 

dependência aos autos nº 1034772-70.2017.8.11.0041, em trâmite perante 

o Juízo da 11ª Vara Cível desta Comarca. Ocorre que, em que pese à 

petição inicial tenha sido endereçada ao anotado Juízo, a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 11º Vara Cível desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030914-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO LUIZ GUEDES (AUTOR)

ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030914-31.2017.8.11.0041 AUTOR: HILARIO LUIZ 

GUEDES, ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos em Correição. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Outrossim, nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, tendo em vista que, no 

que se refere ao primeiro autor, Hilário Luiz Guedes, verifica-se que, além 

de ser proprietário de imóvel rural de considerável área (653,3445 há, Id. 

nº 10134367), ainda investiu recursos próprios para construção de rede 

de energia elétrica, sendo o ressarcimento desses gastos o objeto da 

ação (R$ 28.600,00 – Id. 10134294, pág. 42). No que concerne à outra 

autora, Elaine Aparecida Guedes Maier, muito embora esteja qualificada 

como secretária, sequer acostou aos autos a sua CTPS ou quaisquer 

outros documentos que comprovem a sua renda, situação que obsta, 

neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de 

recursos. Ademais, sendo dois os autores, as despesas processuais 

podem, ainda, ser repartidas, de maneira que necessário a demonstração 

da efetiva inexistência de condição econômica para recolher o valor 

fracionado das custas. Destarte, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer 

os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das suas declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Ademais, considerando que a 

parte autora não acostou aos autos os documentos que inseriu no corpo 

da petição inicial, deverá, no mesmo prazo supra, emendar a inicial, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 
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declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037703-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA ZAHAILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037703-46.2017.8.11.0041 AUTOR: FELIPE DA SILVA 

ZAHAILA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. M Vistos em Correição. Compulsando os documentos 

carreados aos autos, verifica-se a procuração apresentada esta com 

data desatualizada e a autora não acostou a declaração de 

hipossuficiência. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada de nova 

procuração, e a declaração de hipossuficiência devidamente assinada e 

datada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034466-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CABRAL REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034466-04.2017.8.11.0041 AUTOR: GABRIEL 

CABRAL REGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que, a procuração 

(Id. nº 10664115, pág 01) e a declaração de hipossuficiência (Id nº 

10664115, pág 06) não estão devidamente datadas. Dessa feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração particular e 

declaração de hipossuficiente devidamente datadas e assinadas, sob 

pena de indeferimento da inicial, ex vi do disposto no art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032322-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARIA DA ROSA (AUTOR)

R. D. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032322-57.2017.8.11.0041 AUTOR: RAQUEL DA 

ROSA RODRIGUES, JANETE MARIA DA ROSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. Compulsando 

os documentos carreados aos autos, verifica-se a procuração 

apresentada não foi datada corretamente pela autora. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração, devidamente 

assinada e datada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 

76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032322-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARIA DA ROSA (AUTOR)

R. D. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032322-57.2017.8.11.0041 AUTOR: RAQUEL DA 

ROSA RODRIGUES, JANETE MARIA DA ROSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. Compulsando 

os documentos carreados aos autos, verifica-se a procuração 

apresentada não foi datada corretamente pela autora. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração, devidamente 

assinada e datada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 

76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000708-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000708-97.2018.8.11.0041 AUTOR: ROSELI 

FERREIRA LIMA RÉU: VIA VAREJO S/A W Vistos em Correição. 

Considerando que o documento de negativação acostado nos autos não 

tem força probante necessária a conferir segurança jurídica à análise do 

pleito liminar, posto que emitido há quase 01 (um) ano (Id. nº 11372645), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial com o fito de juntar aos autos comprovante de negativação 

devidamente atualizado, a comprovar que os seus dados permanecem 

inclusos nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de extinção do 

feito, ex vi do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

tendo em vista que a procuração acostada no movimento Id. nº 11054542 

não é contemporânea ao ajuizamento da ação, deverá a parte autora, em 

igual prazo, regularizar a sua representação, com a juntada de nova 

procuração com data atualizada, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037703-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA ZAHAILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037703-46.2017.8.11.0041 AUTOR: FELIPE DA SILVA 

ZAHAILA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 
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DPVAT S.A. M Vistos em Correição. Compulsando os documentos 

carreados aos autos, verifica-se a procuração apresentada esta com 

data desatualizada e a autora não acostou a declaração de 

hipossuficiência. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada de nova 

procuração, e a declaração de hipossuficiência devidamente assinada e 

datada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035863-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GARCIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES (RÉU)

 

Intimo a parte autora, por meio do seu advogado, para comparecer nesta 

Secretaria a fim de assinar o termo de caução, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000740-05.2018.8.11.0041 AUTOR: CREUZA MARIA 

MEDEIROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Creuza Maria Medeiros em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas 

nos autos. Alega a requerente que é consumidora dos serviços prestados 

pela requerida, possuindo em sua residência a unidade consumidora nº 

6/278799-2. Assevera que, aos 21.08.2017, a requerida, sem 

comunicação prévia, teria realizado inspeção no aparelho medidor de 

energia. Menciona que, em razão da inspeção, a requerida teria apurado 

fraude no aparelho, motivo pelo qual foi emitida fatura no valor de R$ 

18.628,86 (dezoito mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e seis 

centavos) à titulo de recuperação de consumo com vencimento em 

29.12.2017. Sustenta que protocolou pedido de vista administrativa do 

procedimento instaurado, sendo o mesmo reiterado, em razão da inércia 

da requerida. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia, bem como 

de inserir os dados da requerente no cadastro restritivo de crédito. Pugna, 

ainda pela exibição de cópia integral do processo que deu origem a 

cobrança indevida. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) Do Pedido de 

Justiça Gratuita: Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC . Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a autora é 

qualificada como jornalista e apresentou escritura pública de imóvel 

adiquirido pelo valor de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais), 

além de efetuar pagamento de faturas de energias em valor mensal 

superior a R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), situação que obsta, 

neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de 

recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade” . Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” Dessa forma, se faz 

imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. (ii) Da Tutela 

de Urgência: Considerando a alegada urgência da medida requerida em 

sede liminar, justificada pelo provável corte de energia da unidade 

consumidora da parte autora a qualquer momento, ante a carta de reaviso 

constante no Id. nº 11376363, passo a analisar, desde já, o pedido de 

tutela antecipada. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança de fatura com vencimento em 

29.12.2017, no valor de R$ 18.628,86 (dezoito mil, seiscentos e vinte e oito 

reais e oitenta e seis centavos), conforme se afere no Id nº 11376344. 

Ademais, consta nos autos a carta enviada pela requerida informando que 

o valor da fatura supracitada é em decorrência de inspeção realizada na 

unidade consumidora, em 21.08.2017, na qual restou constatada 

anormalidade que provocou faturamento a menor (Id nº 11376327). Ressai 
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da referida carta, ainda, que os meses de recuperação de consumo a 

serem cobrados na fatura com vencimento em 29.12.2017 abrangem o 

período de 10/2015 a 08/2017. Desse modo, observa-se que se trata de 

cobrança relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, cosoante entendimento 

consolidado na jurisprudência, incabível a suspensão do fornecimento de 

energia por débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono ementa do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato-Grossense: “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016).Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Ademais, o Superior Tribunal 

de Justiça já firmou o entendimento de que é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos quando o débito for decorrente de 

fraude no medidor de consumo de energia apurado de forma unilateral. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. VERIFICAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E 

DOCUMENTOS. ANÁLISE DE CERTIDÃO PARA ESTABELECIMENTO DE 

TERMO INICIAL DA RECONVENÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante orientação desta 

Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de 

consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 

Precedentes.” [...] 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1478948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

20/3/2015). No tocante a inscrição de dados nos cadastro restritivos de 

crédito por débitos relativos a fatura de recuperação de consumo, há 

precedentes jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando 

há demanda judicial discutindo a existência do débito. À propósito, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA 

ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há 

indícios de que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é 

incorreto. Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. 

Havendo discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, no que se concerne à 

impossibilidade de suspensão de fornecimento do serviço e de 

negativação dos dados da parte autora, entendo presente a probabilidade 

do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação ocorra, a parte 

requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará 

impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Ademais, o perigo de dano perdura, ainda, em razão do fato 

de que, caso ocorra a suspensão do serviço, a parte requerente estará 

sendo privada indevidamente da prestação de um serviço público 

essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior suspensão regular do serviço, bem como com a inscrição dos 

dados da autora no cadastro restritivo de crédito. Por outro lado, no que 

se refere ao pedido de exibição de documentos, anoto que o mesmo não 

comporta deferimento nessa seara inaugural. Com efeito, embora a ação 

cautelar de exibição de documentos tenha sido retirada do sistema 

processual civil pátrio pela Lei nº 13.105/2015, que institui o novo Código 

de Processo Civil, é certo que não há óbice ao processamento do pedido 

de tutela provisória cautelar antecedente (preparatório), o qual deverá 

tramitar sob o rito dos arts. 305 a 310 do CPC, sendo possível o 

aditamento da petição inicial no momento de formulação do pedido principal 

(art. 308, § 2º). Entretanto, esse não é o caso dos autos, haja vista que a 

parte autora já ajuizou a ação principal, visando a declaração de nulidade 

do débito. Ademais, não estão presentes os requisitos necessários para 

antecipação de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC), na medida em 

que os documentos cuja exibição é postulada podem ser, inclusive, 

apresentados por ocasião da apresentação da contestação, inclusive 

como meio da parte requerida se opor aos fatos alegados pela parte 

autora. Por fim, in casu, considerando que a exibição de documento ou 

coisa se trata de meio de prova (arts. 396 e s., CPC), eventual pedido de 

exibição de documentos poderá, ainda, ser apreciado por ocasião da fase 

de saneamento e organização do processo, quando o Juízo especificar os 

meios de provas admitidos (art. 357, inciso II, CPC). Assim sendo, entendo 

que o pedido de tutela de urgência comporta parcial deferimento. (iii) 

Dispositivo: Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no que refere ao débito discutido 

nestes autos, SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora nº 6/278799-2, bem como de inscrever os dados da 

requerente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do Código de Processo Civil. No 

mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de Abril de 2018, às 09h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, do Código de Processo Civil. Por fim, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Uma 

vez apresentados os documentos necessários à comprovação da 

alegada hipossuficiência econômica ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 658 de 1102



Processo Número: 1035863-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GARCIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES (RÉU)

 

Intimo a parte autora para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020213-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BENITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020213-45.2016.8.11.0041 AUTOR: JULIO CESAR 

BENITES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária de Cobrança do Seguro 

proposta por Julio Cesar Benites, em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, constou-se a ausência 

de prévio requerimento administrativo. É o breve relato. DECIDO. No 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a 

comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Preclusa a 

via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da 

sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020659-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012311-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYKAELLE APARECIDA SOUZA GORGETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022223-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010738-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO RAMOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024027-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021549-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025095-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024970-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DE ALMEIDA AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024781-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024809-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER MATEUS ALVES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025764-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JUNIO BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010545-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORIO PEREIRA DE LOIOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003132-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOSLAINE DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003132-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LOSLAINE 

DOMINGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA W Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Reparação por Danos Morais e Materiais, com pedido de repetição de 

indébito e lucros cessantes, ajuizada por Loslaine Domingues de Oliveira 

em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A. Por meio do 

decisum constante no Id. nº 4809366, restou determinada a emenda da 

petição inicial. Em seguida, a parte requerente atendeu ao comando 

judicial, apresentando cópia do contrato de compra e venda (Id. nº 

4900607). Não obstante, por meio da petição acostada no Id. nº 9357072, 

a autora apresentou pedido de desistência da demanda. É o breve relato. 

DECIDO. O feito comporta imediato julgamento. Destarte, a parte autora 

apresentou pedido de extinção do feito, expressando interesse na 

desistência da ação (Id. nº 9357072). Como é cediço, a desistência da 

ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova 

ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se tratar de direito 

disponível, é medida que se impõe. Ademais, tendo em vista que a citação 

da parte requerida não restou concretizada, cabível a desistência da ação 

sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem resolução 

de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante o exposto, em 

cumprimento ao disposto no art. 200 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência exteriorizada 

pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente 

ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

citado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários advocatícios porque 

a desistência ocorreu antes da citação da parte requerida nos autos. Com 

fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Contudo, considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

4769559, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 
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estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil Ante o deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

anoto que a exigibilidade das obrigações, a menos que o credor 

demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023674-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY SOARES COCHEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006568-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUCIO PEREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027690-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSERIO LUIZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026534-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTON FERREIRA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027739-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR RODRIGUES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013242-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DE LARA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 807811 Nr: 14266-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FRANCISCO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA - OAB:13.356/MT, LUIS FERNANDO 

SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça, no prazo 

de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 961292 Nr: 5360-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 329378 Nr: 1582-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVAFER COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, ANDRESSA KATHERINE DE BRITO CORRÊA 

- OAB:10.797/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:OAB/MT 

11.443, CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11640, CARLOS HENRIQUE 
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ALVES FERREIRA MARTINS - OAB:11368, CLEBER JUNIOR 

STIEGEMEIER - OAB:10291-A/MT, FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL 

SERRA - OAB:7648/MT, Flávio Marcio de Campos Gallio - OAB:12038, 

HERMEDES PEREIRA PEREZ - OAB:12065, ÍRIA MARIA DAVANSE 

PIERINI - OAB:7097/MT, ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - 

OAB:7954, KARINA MARTINS - OAB:8498, MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:OAB/MT 11.889, MARCELO MARTINS DE ALMEIDA SILVA - 

OAB:246.170/SP, MARIELLE DE LIMA MUNIZ - OAB:8943, MARIELLY 

DIVINA ESPÍRITO SANTO - OAB:10795, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, RENATA PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, 

RODRIGO OTÁVIO GOMES C. FERREIRA BARBOSA - OAB:7.873/MT, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça, no prazo 

de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821914 Nr: 28100-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUIMIR BENEDITO GALVÃO, SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, EDEZIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO 

- OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9.358/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça, no prazo 

de 5 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 936626 Nr: 52901-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARCOS DOMINGOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1134718 Nr: 24972-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO SONHO COLCHÕES LTDA ME, ROSENY 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP LIFE COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME, 

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA, ROQUE SERGIO AMÉRICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19575, DANIEL CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:6177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 349408 Nr: 19706-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RODRIGUES SOJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:134.307 OAB/RJ

 Vistos em Correição,

Em consulta ao SISCONDJ para o cancelamento do alvará eletrônico 

153549-8 (fls. 379), o sistema apontou a inexistência de alvará [print da 

tela em anexo].

Razão disso, oficie-se à conta única a fim de que informe se os valores 

constantes no alvará de fls. 379 foram transferidos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384264 Nr: 19952-44.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA JUZILINA DE CAMARGO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 

mt, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA L. MELO 

LUFT - OAB:11.679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, RODOLFO 

LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores para a conta do procurador da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 398857 Nr: 32063-60.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARETUZA CALEGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT, VINICIOS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THASSIA LORENA DE 

ANDRADE DIAS - OAB:18534

 Vistos,

Ante o teor da petição constante nas folhas 173/174, deixo de aplicar a 

multa do artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 13 de março de 2018, 

às 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala03.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Dezembro de 2017.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 706802 Nr: 733-74.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. S., E. S. S., ANTÔNIO PEDRO DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos em Correição.

Expeça-se Alvará Judicial para o levantamento dos valores depositados 

em favor de EDIONE SILVA SANTO, o qual atingiu a maioridade, bem como 

de ANTONIO PEDRO DO ESPIRITO SANTO, em relação a cota do seu 

falecido filho [Jhonatan Silva Santo].

Autorizo a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador dos exequentes, pois tem poderes especiais para tanto.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Por fim, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 824431 Nr: 30493-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO FERREIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Expeça-se Alvará para o levantamento dos valores depositados a título de 

honorários periciais em favor do perito, na conta por este indicada.

Em seguida, intimem-se as partes para se manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo comum de 15 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 909786 Nr: 36696-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARRUDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 169.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1084270 Nr: 3530-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos em Correição,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, o qual é titular do crédito, por se tratar de 

horários sucumbenciais.

 Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

EMBRATEL para recolhimento de 50%, no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1181415 Nr: 44211-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIR ANTONIO PONTIN, DIONE APARECIDA 

BATISTELA PONTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:6078-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Vistos.

Diante do informado à fl. 561, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

559/559-v.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16755 Nr: 12487-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERCINA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6551-A, ANA 
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PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, ANA PAULA GALINDO VANALLI 

- OAB:6134-E, Andreia Cilene Mauro Martins - OAB:6.155, GABRIEL 

KAJIURA ROSA - OAB:13436, JANAINA GOMES DA SILVA - 

OAB:10384/MT, KLEYSSON HANDERSSIN ARANTES SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:6551-A, Luciana Ferreira Lemos dos Santos - 

OAB:14516-E, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT, THATIANY SANTANA DE 

CAMPOS FREITAS - OAB:12238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 Vistos em Correição,

Intime-se o procurador da requerida a fim de que, no prazo 15 dias, 

manifeste-se sobre o acordo celebrado extrajudicialmente pela constituinte 

Evercina Pereira da Silva, anotando-se que, transcorrido o pazo in albis, 

presumir-se-ão atendidos os interesses desta, razão pela qual a avença 

será homologada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78588 Nr: 5327-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPESCA IND. E COM. DE ALIMENTOS PARA 

PSCICULTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, 

ANDRESSA KATHERINE DE BRITO CORRÊA - OAB:10.797/MT, CAMILA 

DANIELLA PACHECO - OAB:11022/MT, CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640, CARLOS HENRIQUE ALVES FERREIRA MARTINS - 

OAB:11368, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - OAB:6.066/MT, CLEBER 

JUNIOR STIEGEMEIER - OAB:OAB/MT 12.198-B, CLEVERSON DE 

FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5.380/MT, EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT, ÍRIA MARIA 

DAVANSE PIERONI - OAB:7.097/MT, ITAMAR FRANCISCONI SILVA 

FILHO - OAB:7954/MT, KARINA MARTINS - OAB:8498/MT, KARINE 

TRAGE BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, MARCELO MARTINS DE ALMEIDA 

SILVA - OAB:246.170/SP, MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, NILSON ELY 

TRAJANO DE OLIVEIRA - OAB:11610-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, Renata 

Pereira Pimentel - OAB:10.504/MT, RODRIGO OTÁVIO GOMES 

CHASTINETH FERREIRA BARBOSA - OAB:7873/MT, SÉRGIO HENRIQUE 

K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, TARGUS RIGON WESKA - 

OAB:7530/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do 

trânsito em julgado do título executivo judicial, razão pela qual necessária a 

intimação na pessoa do devedor, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 

4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, INTIME-SE a parte executada, por carta registrada, para 

pagar o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 

nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 101886 Nr: 15440-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Marciano Luiz - 

OAB:3175-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT, MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, diante dodespacho de fl 235 

encaminho estes autos para o arquivo provisório. Informo no mais, que os 

autos retornaram concluso na data de 28/11/2021 conforme o despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 464754 Nr: 32577-76.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR RODRIGUES DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGETEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ivan de azevedo gubert - 

OAB:7495, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT, Valeria 

Susana Ruiz - OAB:37.384-RS

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça, no prazo 

de 5 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 756990 Nr: 9134-28.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT, PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:10230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 880699 Nr: 17219-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID LUCAS MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 Vistos,

DEFIRO a expedição de Alvará Judicial para a restituição ao requerido dos 

valores adiantados a título de honorários periciais.

Cumpra-se e, em seguida, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882554 Nr: 18310-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR BISPO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 911924 Nr: 38220-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo “in albis”, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953851 Nr: 1970-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Expeça-se Alvará para o levantamento dos valores depositados a título de 

honorários periciais em favor do perito, na conta por este indicada.

Em seguida, intimem-se as partes para se manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo comum de 15 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1055183 Nr: 48852-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONIZIA ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos em Correição,

Proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o requerido para 

recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo “in albis”, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Indefiro o pedido de levantamento de valores formulado pela requerente, 

uma vez que não houve condenação por quantia.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073690 Nr: 56951-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPRINGER CARRIER LTDA, DISMOBRAS IMP 

EXP DIST MOV ELET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB: RN/5169, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:23167/A

 Vistos em Correição.

Trata-se de Execução de Título Judicial na qual procedeu-se à penhora de 

dinheiro nas contas da parte devedora.

As partes foram intimadas da penhora.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com a 

penhora de dinheiro nas contas da executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente (fls. 116), pois tem poderes especiais para 

tanto (fls. 31).

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133798 Nr: 24528-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKSS, ELIANE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 
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SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores para a conta do procurador da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156549 Nr: 34501-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HF DOS SANTOS - ME, HEITOR FARIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUAD JARRUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165045 Nr: 37941-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTM CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVINHO LTDA, JOSE 

NAVARRO DEARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1181409 Nr: 44209-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIR ANTONIO PONTIN, DIONE APARECIDA 

BATISTELA PONTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:6078-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Exequente depositar o valor das diligências ou oferecer os meios para 

cumprimento do mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1234764 Nr: 16453-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFN, GENDS, JMNDO, SANDRA REGINA FIGUEIREDO 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FACHETI TORRES, TRIMEC 

CONSTUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, PAULO RENATO SGOBI 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). JORDELISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR, OAB/MT nº 23223, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 17220 Nr: 6380-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA RABELO DE ALMEIDA, JOSÉ LUIS DE JESUS, 

L.M.R.S, L.R.S., G.R.S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA CALIX MORENO - 

OAB:7793, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, JOSE MORENO 

SANCHES JUNIOR - OAB:3234/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11.495, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Vistos em Correição,

REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por SÃO MATHEUS 

CUIABÁ AUTO POSTO LTDA (fls. 427/429v), tendo em vista que a 

prescrição não corre contra incapazes.

 Com efeito, atento a data em que as exequentes LETICIA e LARISSA 

alcançaram a maioridade, constato não ter transcorrido o trintídio até a 

propositura da execução (fls. 171 e 421/423).

Além disso, a exequente GIOVANA ainda não alcançou a maioridade, 

tendo se equivocado nesse ponto o representante do parquet (fls. 440).

Aplico ao executado multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em 

execução, além de honorários advocatícios no mesmo percentual (art. 

523, §1º, do CPC).

Por fim, tendo o executado se oposto à execução de maneira visivelmente 

protelatória, APLICO-lhe multa por ato atentatório à dignidade da jurisdição 

(art. 774, inciso II, do CPC), no percentual de 20% do débito em execução.

 Intime-se o credor para que junte aos autos planilha atualizada do débito, 

no prazo de 15 dias.

Certifique a existência de valores vinculados ao processo, pois em 

consulta ao SISCONDJ constatei não haver conta vinculada ao feito, em 

que pese o extrato de fls. 432. Havendo valores depositados, autorizo o 

levantamento, na forma requerida às fls. 430v.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 381255 Nr: 22450-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDACIO ANTONIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384

 Vistos em Correição,

Expeça-se Alvará Judicial para o levantamento dos valores depositados 

na conta única em favor do exequente, na conta indicada às fls. 309.

DEFIRO o pedido de parcelamento do saldo remanescente (fls. 312/315).

Intime-se o executado para as providências cabíveis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 418445 Nr: 5275-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMA INDUSTRIA DE BARCOS LTDA, 

CAROL FACTORING & FOMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça, no prazo 

de 5 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 731949 Nr: 28098-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTRAESCO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:8328/MT, LETICIA PELISSARI MOLINA - OAB:14652, MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, MARCOS MOREIRA MACIEL - 

OAB:15392/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Vistos em Correição,

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em cumprimento 

de sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

DEFIRO o pedido formulado pela exequente às fls. 239, razão pela qual 

determino a expedição do alvará judicial para o levantamento dos valores 

consignados, na forma ali requerida.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 934204 Nr: 51527-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINO FRANCISCO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1058328 Nr: 50185-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11799, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Vistos em Correição,

Indefiro o pedido de fls.158, pois os valroes foram depositados a título de 

caução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133860 Nr: 24566-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI MÁQUINAS E MINERAÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11799

 Vistos em Correição,

Processo em ordem, na fase de saneamento e organização.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 205799 Nr: 18966-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MAIA PINHEIRO, JOAQUIM FELIPE SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DIAS DE MOURA, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, MARIOMÁRCIO MAIA PINHEIRO - OAB:4.093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, JOAO RICARDO 

TREVISAN - OAB:5.200/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MARIOMÁRCIO MAIA PINHEIRO 

- OAB:4.093/MT, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT, NADJA 

NAIRA BARROS MONTEIRO - OAB:6339-MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, RENATA ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:9246, SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT, 

VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 Vistos em Correição,

DETERMINEI, nesta data, a transferência dos valores penhorados para a 

conta única [anexo].

Solicite-se a vinculação ao presente processo.

Em seguida, retornem-me conclusos com a triagem alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1093221 Nr: 7582-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LARA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVITEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO SOUTO - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 Vistos.

Expeça-se Alvará para o levantamento dos valores consignados em favor 

da requerida, na conta indicada às fls. 47.

Em seguida, retornem os autos para prolação de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915319 Nr: 40420-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUSTAVO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:103334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Vistos,

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a impugnação de fls. 

138/142, no prazo de 15 dias.

Desde já, AUTORIZO o levantamento do valor de R$ 3.008,09, a ser 

depositado pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167087 Nr: 38844-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APICE CELULARES LTDA - ME, LEONARDO 

MOUTINHO DE CARVALHO, MARCELO WILLIAM DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1268730 Nr: 27243-17.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE JORGE MARMORARIA LTDA, LUIZ CARLOS 

DE JORGE, JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 

319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 02 de abril de 2018, às 11h30min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 02.

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC).

Defiro a prioridade na tramitação do feito (art. 1.048 do CPC), tendo em 

vista que a autora é idosa, contando com mais de 60 anos de idade.

Por fim, proceda-se com o apensamento da Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico (Cód. 761494) aos presentes autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Dezembro de 2017.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1221519 Nr: 11992-56.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ILANILDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ORMOND DE AVELAR - 

OAB:17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 Vistos,

Inicialmente registro que, ao contrário do sustentado na ata da audiência 

de conciliação, o prazo para a apresentação de contestação não será 

reaberto, face à preclusão consumativa.

 Intime-se a requerida para que, no prazo de 15 dias, apresente 

impugnação à contestação, devendo, nessa oportunidade, juntar aos 

autos documentação comprobatória da titularidade do domínio, sob pena 

de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 786766 Nr: 40674-94.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

RAFAEL CANDIDO FARIA - OAB:261.519/SP, RAFAEL COSTA 

BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:116691

 SUSPENDO o presente processo em relação a este ponto até que haja 

definição da Corte Superior no julgamento do recurso representativo de 

controvérsia.4.2. Verba Sucumbencial: Condeno a requerida Mudar SPE2 

Empreendimentos Imobiliários Ltda ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao procurador do requerente, relativamente ao presente 

tópico de julgamento dos pedidos, no percentual correspondente a 20% do 

valor desta condenação, corrigidos monetariamente a partir desta data, 

incidindo juros de mora a partir da intimação na fase de cumprimento da 

sentença.Condeno o autor Antonio Carlos Garcia de Mattos ao pagamento 

de honorários advocatícios ao procurador da requerida Rosa Imóveis Ltda, 

os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil) reais, corrigidos monetariamente 

a partir do arbitramento, incidindo juros de mora a partir da intimação na 

fase de cumprimento da sentença.Sem prejuízo das deliberações supra, 

proceda-se a inclusão do patrono da Requerida (Mudar EPE2 

Empreendimentos Imobiliários LTDA), Dr. Rafael Candido Faria, OAB/SP 

261.519 na capa dos autos e no sistema Apolo, consoante requerimento 

de fl. 434.Intimem-se.Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 702506 Nr: 37127-17.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES & FILHO LTDA, GRANULE 

EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO LOWENTHAL - 

OAB:23.254 SP, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, 

FERNANDO KOIN KROUNSE DENTES - OAB:274.307 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA M. FANTINATO 

VIEIRA - OAB:MT 8464, DARLENE M. Q. Q. DA SILVA - OAB:4800-B/MT, 

DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:11623-A

 Cumprindo a determinação de fls. 394/396, intimo a parte executada para 

manifestação quanto à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781311 Nr: 34898-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREU GOMES DE BRITO, ANA MARIA DE ARRUDA, 

BENEDITO GERMANO DE ARRUDA, DILMAR ANTÔNIO BARRIONUEVO 

ALVES, EDSON RODRIGUES CAMARGO, HENRIQUE LUIZ MARQUES 

HERANE, FRANCISCO DE ASSIS VENEGA FILHO, DIVO DAMASIO DA 

SILVA, THEREZINHA FLORES BINI, ELUIDIL ELUINDA DE ALMEIDA 

FONTES, EMILIA PINHEIRO DE CARVALHO, HOSMILDO MARTINS DE 

ARAUJO, GLEICE MAGDA MASSAD DE BARROS, LOURIVAL FONTES 

FILHO, MARLY PRUDENTE CAMPOS, JAMIL MOREIRA, JOÃO FIDELI, 

MARCELINA FACCIN MIGNOSSI, JOSE ANTONIO CAMILO, JULIANA 

APARECIDA LIMA PETRI, MARILCE ROSA DA SILVA MASSAD, JUVITA 

BISSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação de fls. 

1063/1074.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827018 Nr: 32913-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI BIACHINI - 

OAB:14.453-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889334 Nr: 22815-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CANDIDA DA COSTA, DOUGLAS 

CAMARGO DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD formulado pela parte 

exequente.

 Anoto que nesta hipótese é desnecessário que o credor diligencie na 

localização de bens passíveis de constrição, uma vez que o dinheiro 

encontra-se em primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos 

do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última 

atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência 

do ato à parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 731367 Nr: 27495-30.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS, 

PAULO SÉRGIO LIBÓRIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813/MT, ROSANA DE B. B. ESPOSITO - OAB:4531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:311.043

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 857697 Nr: 59926-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARQUES DA SILVA, ROSALINA CANDIDA 

DA COSTA, DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DA SILVA, M. DE O. 

MARQUES CONFECÇÕES INFANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD formulado pela parte 

exequente.

 Anoto que nesta hipótese é desnecessário que o credor diligencie na 

localização de bens passíveis de constrição, uma vez que o dinheiro 

encontra-se em primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos 

do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última 

atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência 

do ato à parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 857697 Nr: 59926-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARQUES DA SILVA, ROSALINA CANDIDA 

DA COSTA, DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DA SILVA, M. DE O. 

MARQUES CONFECÇÕES INFANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242

 Vistos em Correição.

Realizada a tentativa de penhora online via sistema BACENJUD, o bloqueio 

de dinheiro nas contas bancárias da parte executada restou parcialmente 

exitoso em razão da insuficiência de saldo.
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 Assim sendo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem, ocasião em que a parte executada deverá comprovar, se 

for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou que há 

excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil).

Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com 

os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Não havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889334 Nr: 22815-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CANDIDA DA COSTA, DOUGLAS 

CAMARGO DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242

 Vistos em Correição.

Realizada a tentativa de penhora online via sistema BACENJUD, não foi 

localizado nenhum valor para ser bloqueado, conforme se verifica no 

demonstrativo retro juntado aos autos.

Assim sendo, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a 

presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão 

sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034728-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGRAD DIAGNOSTICOS MEDICOS E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO TOLEDO CORREA OAB - SP52834 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- CUMPRIMENTO DE LIMINAR 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO NÚMERO DO PROCESSO: 

1034728-51.2017.8.11.0041; VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00; Tipo: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [MARCA]. PARTE AUTORA: 

AUTOR: DIAGRAD DIAGNOSTICOS MEDICOS E SERVICOS LTDA . PARTE 

REQUERIDA: RÉU: DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME 

. Nome: DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 400, - ATÉ 947/948 ANEXO AO 

HOSPITAL SANTA HELENA, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-505 A 

presente carta tem por finalidade a EFETUAR O CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E PROCEDER À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A), PARA QUE COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA, acompanhada obrigatoriamente de advogado, ciente de que 

em não havendo autocomposição entre as partes poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da audiência, sob 

pena de revelia e confissão. LIMINAR:Posto isso, com base no artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, para determinar que a requerida se abstenha de utilizar a 

qualquer título e divulgar sob qualquer meio, o nome empresarial e marca 

DIAGRAD, mesmo que alterando-o para qualquer outro que a ele se 

assemelhe ou se confunda (DIAG-RAD). Para o caso de descumprimento 

dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do 

CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, 

nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 

DATA/HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação dia: 29 de Maio 

de 2018, às 08h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 01. DESPACHO: “(...) Além das semelhanças verificadas nos nomes 

empresariais, nota-se através dos documentos juntados, que a requerida 

estaria utilizando em sua página no Facebook, imagens de publicidade 

extraídas do site da autora (DIAGRAD), apenas adaptando-as com seu 

logotipo (DIAG-RAD). Há, portanto, risco de erro e confusão perante o 

público consumidor e que, tal ação, resulte em violação da imagem e 

identidade da autora na prestação de serviços relacionados à realização 

de exames radiológicos. Demonstrado, assim, o perigo de dano. Posto 

isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida 

se abstenha de utilizar a qualquer título e divulgar sob qualquer meio, o 

nome empresarial e marca DIAGRAD, mesmo que alterando-o para 

qualquer outro que a ele se assemelhe ou se confunda (DIAG-RAD). Para 

o caso de descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo 

único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de 

multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, 

do citado Diploma Processual. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de Maio de 2018, 

às 08h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 01. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão.”. (Assinado eletronicamente 

pelo MM. Juiz de Direito, BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES). ADVERTÊNCIA: 

O comparecimento à audiência designada, acompanhado por advogado, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracterizará ato atentatório contra a 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334,§8º, CPC), 

contudo, fica ciente a parte requerida de que poderá manifestar 

desinteresse na autocomposição até 10 dias úteis antes da data 

audiência, caso em que poderá ser dispensada a realização do ato (art. 

334, §5º, CPC). Em não havendo conciliação, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestação terá início da data da audiência (art. 335, CPC). Caso 

não seja ofertada contestação a requerida será considerada revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora na petição inicial. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2017. Thiago 

Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 

Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032912-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSLENO OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLME IVO BELLANDI (RÉU)
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CUIABÁ AUTOS Nº 1032912-34.2017.8.11.0041 AUTOR: GEUSLENO 

OLIVEIRA ANDRADE RÉU: OLME IVO BELLANDI Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 10421804, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de 

fevereiro de 2018, às 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034323-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMYLLA DIAS DE SOUZA (AUTOR)

I. D. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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CUIABÁ AUTOS Nº 1034323-15.2017.8.11.0041 AUTOR: PAMYLLA DIAS 

DE SOUZA, ISADORA DIAS CUSTODIO DOS SANTOS RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada 

pela criança Isadora Dias Custódio dos Santos, representada por sua 

genitora Pamylla Dias de Souza, em desfavor Unimed Cuiabá Cooperativa 

de Trabalho Médico, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a 

autora, em síntese, que desde o seu nascimento foi diagnosticada com 

uma cardiopatia congênita de hiperfluxo pulmonar (comunicação 

interventricular) comumente chamada de “sopro” no coração. Sustenta 

que desde pequena é acompanhada por um médico especialista que 

recentemente constatou que a comunicação interventricular (CIV) não só 

estava aumentando, como colocando em risco a sua qualidade de vida. 

Narra que diante de tal quadro clínico, o médico especialista recomendou 

intervenção cirúrgica, em caráter de urgência, para a correção da CIV. 

Alega que a genitora da criança sentiu enorme confiança no trabalho 

realizado pelo médico cirurgião Dr. Marcelo Jatene, o qual atende no 

Hospital do Coração (Hcor), na cidade de São Paulo/SP, razão pela qual 

realizou um orçamento do procedimento incluindo às despesas do hospital 

no qual a cirurgia seria realizada. Diz, ainda, que o orçamento foi 

submetido à análise da requerida, a qual negou a realização do 

procedimento, em virtude de que o Hospital do Coração (Hcor), local no 

qual onde o cirurgião escolhido atua, somente é autorizado para clientes 

do plano master, sendo o plano da parte autora o básico. Com o escopo 

de realizar o procedimento de urgência, e, por conseguinte, salvaguardar 

a vida da parte autora, requer, em sede de tutela provisória de urgência, 

que a requerida seja compelida a custear a cirurgia e as despesas do 

procedimento de correção da comunicação intraventricular, a ser 

realizado no Hospital do Coração, na cidade de São Paulo/SP, pela equipe 

médica do Prof. Dr. Marcelo B. Jatene. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, verifico que a 

probabilidade do direito da parte autora não restou demonstrada, ao 

menos neste momento, uma vez que o plano de saúde não se recusou a 

realizar o custeio do procedimento cirúrgico. Pelo contrário, conforme 

narra a inicial, a requerida autorizou o procedimento, indicando dois 

hospitais credenciados em sua rede para a realização (Id nº 10637800). E, 

em consulta aos hospitais credenciados pela requerida para a realização 

da cirurgia cardíaca, constatei que se trata do Hospital Sepaco, localizado 

na capital paulista, bem como o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba-PR. 

Ambos são hospitais referência, os quais atendem demandas de alta 

complexidade. Segundo se colhe do site, o Hospital Sepaco “é um hospital 

filantrópico, inaugurado em 1979 e referência no controle de infecção 

hospitalar no Brasil. Voltado para atender alta complexidade, conta com 

233 leitos, sendo 73 de UTI (40 para adultos e 33 Neo-pediátrica), um 

corpo clínico com sólida formação profissional em várias especialidades, 

além de maternidade, modernos equipamentos para diagnósticos e pronto 

atendimento adulto e infantil” [http://www.sepaco.org.br/]. Já o Hospital 

Pequeno Príncipe “é referência no atendimento de doenças de média e alta 

complexidade e é o principal centro de tratamento intensivo de alto risco 

para crianças no Paraná. O Hospital possui 60 leitos de UTI divididos em 

quatro diferentes unidades, sendo: Pediátrica, Cirúrgica, Neonatal e 

Cardíaca” [http://pequenoprincipe.org.br/hospital/nossos-servicos]. Dessa 

forma, nos termos da legislação de regência, teria direito a segurada de 

realizar o procedimento em qualquer hospital, desde que esse fosse o 

único a oferecer o tratamento. No entanto, a escolha do nosocômio por 

ser hospital em que atende médico de confiança da segurada não se 

mostra possível, por afetar o equilíbrio contratual, colocando em risco o 

próprio sistema suplementar de saúde. Com efeito, o contrato celebrado 

pela requerente exclui expressamente a cobertura quando se tratar de 

intervenções e/ou cirurgias em hospitais que utilizem tabela própria 

(cláusula 3.1), indicando, expressamente, o Hospital do Coração [Hcor], 

dentre aqueles que não possuem cobertura pelo plano, por ser hospital de 

alto custo, o qual possui tabela própria (Id nº 10637958, cláusula 13.10). 

Não se trata, com a devida vênia, de cláusula abusiva. Além disso, a 

circunstância da Rede Nacional Unimed disponibilizar para aqueles que 

possuem Plano Master hospitais de alto custo [id n.º 10637887] não 

alcança os planos que excluem essa rede. In casu, a própria requerente 

informou que a Unimed Cuiabá não comercializa planos que oferecem 

hospitais com tabela própria, de alto custo. Em casos como o dos autos, o 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem posicionamento 

consolidado, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INTRA-UTERINA E CIRURGIA PARA 

CORREÇÃO DA MÁ-FORMAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO (COLUNA) DA 

CRIANÇA APÓS O PARTO. HOSPITAL COM “TABELA PRÓPRIA” DE ALTO 

CUSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS HOSPITAIS 

CREDENCIADOS EM SEU PLANO DE SAÚDE NÃO FORNECIAM O 

TRATAMENTO DE QUE NECESSITAVA A AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Mesmo com argumentos de urgência 

do procedimento cirúrgico, a autora deve demonstrar a inexistência de 

hospital credenciado pelo seu plano de saúde, na localidade em que 

pretende realizar cirurgia e procedimentos médicos de que necessita. A 

demonstração de que a autora não procurou hospital conveniado a seu 

plano de saúde e escolheu um Hospital com Tabela Própria e de Alto Custo 

para seu tratamento, fica afastado o dever da operadora de plano de 
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saúde ressarcir integralmente os valores dispendidos. (TJMT; APL 

158380/2016; Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 

04/04/2017; DJMT 17/04/2017; Pág. 18) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS GASTAS E 

INDEVIDAMENTE NÃO RESSARCIDAS C/C DANO MORAL. PLANO DE 

SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. 

HOSPITAL COM “TABELA PRÓPRIA” DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES 

DESPENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Segundo entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça 

STJ, o reembolso de despesas realizadas em hospitais não credenciados, 

de Alto Custo, seria admitido em casos excepcionais (caráter urgente ou 

emergente do procedimento/tratamento, falta de rede hospitalar 

credenciada apta a satisfazer as necessidades do usuário, a recusa do 

hospital conveniado em receber o paciente etc). 2. “Não obstante, 

excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, em que não se 

afigurar possível a utilização dos serviços médicos, próprios, 

credenciados ou conveniados, a empresa de plano de sa úde, mediante 

reembolso, responsabiliza-se pelos custos e despesas médicas 

expendidos pelo contratante em tais condições, limitada, no mínimo, aos 

preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo 

produto. ” (REsp 1286133/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 

05/04/2016) 3. Restando comprovado que o paciente escolheu livre e 

conscientemente um Hospital de Alto Custo para seu tratamento, ausente 

o caráter urgente e emergente do procedimento, mostra-se incabível o 

ressarcimento integral dos valores dispendidos. (TJMT; APL 96365/2016; 

Matupá; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg. 21/09/2016; DJMT 

26/09/2016; Pág. 90) Veja-se ainda o seguinte julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REEMBOLSO DE VALORES. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO 

MÉDICO NO HOSPITAL SIRIO LIBANÊS. ESTABELECIMENTO E 

PROFISSIONAL NÃO VINCULADOS AO PLANO. EXCLUSÃO 

CONTRATUAL. CLÁUSULAS EXPRESSAS E CLARAS. SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL OU DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO 

DE DÍFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO COMPROVADO. – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. O tratamento médico em estabelecimento 

expressamente excluído em plano de saúde somente é admitido quando 

único capaz de prestar o atendimento que o paciente necessita (....)” ( AI 

13408390 PR 1340839-0, TJ-PR, Relator Des. Rafael Viera Vaconcellos 

Pedroso, Julgado em 14.05.2015, publicado em 27.05.2015). Portanto, a 

realização do procedimento em hospital de alto custo, com tabela própria, 

como o Hospital do Coração [Hcor], por estar expressamente excluído do 

plano da autora, poderá ser realizado às suas expensas, cabendo ao 

plano de saúde ressarcir as despesas até o limite de sua cobertura, o 

que, inclusive, é previsto contratualmente. Dessa forma, entendendo 

ausente o requisito da probabilidade do direito da autora, INDEFIRO o 

pedido de liminar. No mais, considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10636756, p.2, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 

de março de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, considerando a ausência do valor requerido a título de dano moral, 

INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, especificando o valor pretendido a título de dano moral, com a 

consequente alteração do valor da causa, conforme dispõe o art. 292, 

incisos V e VI, do CPC, bem com informando o endereço eletrônico do 

autor e do réu, nos termos do art. 319, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Ciência ao MPE, ante a presença de interesse de incapaz, nos termo 

do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de Novembro 2017. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito AT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025048-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025048-42.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO DA SILVA 

MANCIO RÉU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos em 

Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 9434354, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de março de 2018, 

às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

05. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito L

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035633-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035633-56.2017.8.11.0041 AUTOR: MANOEL 

PEREIRA DE ALMEIDA RÉU: CLARO S.A. Vistos em Correição. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Dívida c/c Indenização por Dano Moral, com pedido 

de tutela antecipada, ajuizada por Manoel Pereira de Almeida em desfavor 

de Claro S.A, ambos qualificados nos autos. O requerente assevera que 

teve seu crédito negado ao tentar comprar de forma parcelada no 

comércio local, sob o argumento de existir uma restrição em seu nome 

junto ao SCPC. Alega que, sem saber a origem da dívida, efetuou uma 

consulta em seu nome, onde foi possível verificar que, no dia 16/04/2014, 
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seus dados foram negativados devido a uma suposta dívida no valor de 

R$ 358,06 (trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), referente 

ao contrato nº 102471403, com vencimento para o dia 14/12/2013. Aduz 

que propôs demanda contra a requerida no 4º Juizado Civel desta 

comarca, sob nº 8024841-44.2017.811.0001, entretanto fora julgada 

extinta em virtude da necessidade de pericia grafotécnica no contrato 

apresentado pela requerida, razão pela qual motivou o ajuizamento da 

presente demanda. Ao final, pugna pela concessão do benefício da justiça 

gratuita, bem como o deferimento da medida de antecipação de tutela, para 

que a requerida exclua seu nome do cadastro de proteção ao crédito. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) Valor da Causa: Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), consoante se afere no Id. nº 10843271 – pág. 

10. Verifica-se, ainda, que a parte autora pretende a condenação à título 

de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). E, considerando 

que, na presente demanda, a parte autora almeja, ainda, a declaração de 

inexistência de débito, o valor da causa deve ser composto, também, pela 

quantia correspondente ao conteúdo econômico do débito discutido, qual 

seja, R$ 358,06 (trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) - Id. 

nº 10843292. Assim sendo, CORRIJO de ofício o valor da causa, 

atribuindo à demanda o valor de R$ 10.358,06 (dez mil, trezentos e 

cinquenta e oito reais e seis centavos), o que faço com fulcro no art. 292, 

incisos II e VI, e § 3º, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com as 

alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) Tutela de urgência: 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque restou 

demonstrada nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

10843292), o que dá suporte à alegação da parte autora. No caso em 

análise, a autora afirma desconhcer a origem do débito, bem como que 

não firmou qualquer negócio jurídico com a requerida, situação que, 

demonstrada a verossimilhança das alegações, conduz à aparência de 

restrição indevida, razão pela qual, impõe-se o deferimento da medida de 

urgência. Sobre o assunto, veja-se o julgado a seguir, in verbis: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória por 

perdas e danos. Negativação. - Exclusão liminar deferida na origem. (1) 

alegada ausência de relação jurídica entre as partes. Restrição 

aparentemente indevida. Pressupostos satisfeitos. - A concessão da 

tutela antecipada tem como pressuposto a existência de prova inequívoca 

capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações do 

autor e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

consoante o artigo 273 do código de processo civil. - Mutatis mutandis: "se 

o agravante desconhece a origem do débito, nega ter firmado relação 

jurídica com a empresa responsável pela inscrição e nenhum indício 

autuado aponta em sentido contrário, desse conjunto advém juízo seguro 

quanto à possibilidade de deferimento antecipatório dos efeitos da tutela, 

mormente porque a medida poderá ser revertida no futuro, caso a 

realidade se mostre distinta daquela por ele apresentada.” (TJSC, AI n. 

2012.054408-0, Rel. O signatário, j. 19-12-2013). [...]" (TJSC; AI 

2014.073483-6; Joinville; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Henry 

Petry Junior; Julg. 05/03/2015; DJSC 13/03/2015; Pág. 102) Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão do nome da parte 

requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, 

no que se refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos: 1) 

PROCEDA, no prazo de 05 (cinco) dias, com a exclusão do nome do 

requerente dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015; 2) SE ABSTENHA de 

realizar novas cobranças do débito, bem como de inserir o nome do 

requerente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

Considerando os documentos apresentados no movimento Id. nº 

10843295, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 

11h:30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, inclusive em regime de 

plantão. Cuiabá - MT, 18 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito J

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035444-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ PEREIRA DA SILVA E SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISLENE APARECIDA MATEUS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035444-78.2017.8.11.0041 AUTOR: INEZ PEREIRA 

DA SILVA E SA RÉU: REGISLENE APARECIDA MATEUS Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Inez Pereira da 

Silva e Sá em face de Regislene Aparecida Mateus, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. A requerente assevera que alugou um imóvel para 

a requerida, entretanto a mesma deixou de adimplir com a obrigação 

assumida, perfazendo um débito de mais de 07 (sete) meses de atraso, no 

total atualizado de R$ 5.910,83 (cinco mil, novecentos e dez reais e oitenta 

e três centavos). Em razão do inadimplemento, pugna pelo despejo da 

requerida, bem como a condenação da mesma ao pagamento da 

importância devida. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

DECIDO. Na presente ação, pretende a locadora despejar a locatária em 

razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios. As 

possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei nº 

8.245/1991. Não obstante, considerando que o contrato foi firmado entre 

as partes de forma verbal, assim como que os recibos apresentados não 

comprovam a relação locatícia e, ainda, não há provas da inadimplência da 

demandada, entendo ser necessário o contraditório. Assim sendo, deixo 

para apreciar o pedido de liminar após o decurso do prazo para 

contestação, de modo a aguardar a formação do contraditório. No mais, 
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uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

recebo a exordial. Entretanto, com a finalidade de não prejudicar os 

jurisdicionados e primando pela aplicação do principio da celeridade 

processual, deixo de designar neste momento audiência de conciliação ou 

mediação conforme previsto no art. 334 do CPC, tendo em vista a pauta de 

audiência está cheia até o final de março de 2018 e a parte autora 

sustenta que a ré ocupa o imóvel sem o pagamento de qualquer 

contraprestação. Assim, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. DEFIRO a prioridade na tramitação do feito (art. 1.048 do 

CPC), tendo em vista que a autora ser idosa, contando com mais de 60 

anos de idade. DEFIRO, ainda a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil, levando em consideração os fatos narrados e a 

declaração de hipossuficiência apresentada no movimento Id. nº 

10810036. Atendidas e cumpridas todas as determinações, remetam-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito J

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022662-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALINO DA ROCHA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO FERRARI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022662-39.2017.8.11.0041 AUTOR: REALINO DA 

ROCHA BASTOS RÉU: MIGUEL ANGELO FERRARI Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Realino da Rocha Bastos em desfavor de Miguel 

Ângelo Ferrari, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra o autor 

que, na condição de advogado, foi contratado pelo requerido para 

ingressar com “ação indenizatória por danos materiais e morais”, em 

desfavor da Caixa Econômica Federal, por ter sido vítima de roubo 

ocorrido em agência desta, no dia 13 de abril de 2000. Diz que, para o 

desempenho das atividades jurídicas, foi acertado verbalmente com o 

requerido, a título de honorários, a importância de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação. Afirma que, de forma honrada e primando 

pelos direitos do seu constituinte, o ora requerido, atuou no processo “de 

maneira ímpar” durante 16 (dezesseis) anos, obtendo êxito tanto na 

primeira instância como em grau de recurso, sendo que o valor devido 

àquele foi de R$ 271.218,43 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e 

dezoito reais e quarenta e três centavos). Descreve que o aludido valor já 

foi devidamente sacado pelo requerido, porém, nenhuma importância lhe 

foi repassada, conforme alvará judicial anexado, “recebido em 

09.06.2017”. Assevera que o requerido, “estranhamente”, constituiu novo 

patrono nos autos e ainda teria lhe notificado em fevereiro de 2016, 

porém, desconhece tal notificação porque além de não ter sido intimado 

nos autos, a correspondência foi enviada para endereço diverso do seu. 

Expõe, ainda, que o requerido, após constituir outro patrono, recusou-se a 

pagar-lhe os honorários devidos, motivando, assim, a presente ação, 

razão pela qual requer seja concedida tutela de urgência, a fim de que 

seja bloqueada a quantia de R$ 54.386,69 (cinquenta e quatro mil, 

trezentos e oitenta seis reais e sessenta e nove centavos) da conta do 

requerido, o que equivale a 20% (vinte por cento) do montante total 

recebido. Foi determinada emenda da inicial e regularização da 

representação processual (Id. 10516099), o que restou devidamente 

atendido pelo autor (Ids. 10760273 e 10760290). Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não 

comporta deferimento, pois os elementos trazidos pelo autor não são 

suficientes para concessão da medida pretendida. Isso porque, 

tratando-se de contrato firmado apenas verbalmente, as alegações do 

autor sobre os valores pactuados com o requerido e a forma e tempo de 

recebimento não são satisfatórios nesta fase de cognição sumária, onde, 

para a concessão da tutela pleiteada, impõe-se uma demonstração mais 

clara e segura acerca da probabilidade do direito. Sem a evidência acerca 

do valor, em tese, pactuado, se mostra temerária a concessão da ordem 

para bloqueio de vultuoso valor nas contas do requerido, como pretende o 

autor. Além disso, é assente na jurisprudência dos Tribunais pátrios que, 

ausente acordo escrito sobre os honorários contratados, a fixação deve 

se dar por arbitramento judicial, na forma disciplinada no art. 22, § 2º, da 

Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Nesse sentido, são os julgados a 

seguir colacionados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CONTRATO VERBAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PACTUADOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. DIREITO DO 

CAUSÍDICO À REMUNERAÇÃO (LEI Nº 8.906 /94, ART. 22 ). 

MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. 1. O contrato de 

prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, 

estando os contratantes livres para pactuarem a avença da forma que 

lhes for mais conveniente, podendo, inclusive, acordar de forma verbal, 

ante a ausência de vedação legal nesse sentido. 2. Prestados os serviços 

advocatícios pactuados, cabe reconhecer o direito do advogado à 

percepção de honorários advocatícios, como correspondente à 

contraprestação (Lei nº 8.906 /94, art. 22 ). 3. Não havendo pacto escrito 

dos honorários convencionais, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão. 4. Apelação conhecida e não provida” (Data de publicação: 

11/03/2016 - TJ-DF - Apelação Cível APC 20140111460606 - TJ-DF). 

“AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 

CONTRATO VERBAL. HONORARIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO. CRITERIOS. Por 

inexistir forma prescrita em lei, o contrato de prestação de serviços 

advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de 

contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação. 

Prestados os serviços advocatícios, assegura-se aos inscritos na OAB o 

direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento 

judicial e aos de sucumbência. Tratando-se de contrato verbal, em que 

não é possível apurar a estipulação da verba honorária, sua fixação 

deverá alcançar uma remuneração compatível com o trabalho e o valor 

econômico da questão, a ser apreciado equitativamente pelo julgador” 

(Data de publicação: 08/04/2013 - TJ-MG - Apelação Cível AC 

10684090076523003 MG - TJ-MG). Assim sendo, uma vez ausente, ao 

menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais, e sendo necessária a formação do contraditório e a dilação 

probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, 

às 08h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

02. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o 

pedido de tramitação prioritária do feito, haja vista que os documentos 
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acostados no Id. nº 9209374 comprovam que a parte autora trata-se de 

pessoa idosa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032466-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO RODRIGO RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032466-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: STENIO 

RODRIGO RICCI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Stenio Rodrigo Ricci em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S/A, ambos qualificados no autos. Alega o requerente que é 

proprietário do imóvel situado na Rua Professor Francisval de Brito, nº 17, 

Condomínio Residencial Barcelona, bairro Cidade Alta, onde se encontra 

instalada a unidade consumidora de nº 9476059. Afirma que sempre 

realizou o pagamento das fatutras de forma regular. Todavia, foi 

surpreendido com o recebimento de fatura, no valor de R$ 2.255,45 (dois 

mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 

referente ao mês 06/2013. Sustenta que, ao questionar a requerida 

acerca do valor elevado, foi informado de que se tratava de fatura de 

recuperação de consumo, emitida porque o aparelho medidor estava com 

defeitos e apurando valores a menor. Diz, ainda, o autor, que o débito foi 

constituído unilateralmente e que, embora tenha realizado reclamação, 

teve o fornecimento de energia suspenso. Requer, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida seja compelida a retirar os dados do titular da 

unidade consumidora do cadastro restritivo de crédito, bem como que 

proceda com o restabelecimento do fornecimento de energia. Em síntese, 

eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não 

comporta deferimento. Com efeito, em que pese estar presente o segundo 

requisito supracitado, haja vista a suspensão de um serviço público 

essencial, não vislumbro, ao menos neste momento, a probabilidade do 

direito da parte autora. Isso porque, compulsando os autos, verifico que o 

requerente deixou de comprovar o adimplemento das faturas de energia 

do corrente ano, bem como dos anos anteriores, trazendo apenas a fatura 

eventual questionada que se refere a Junho de 2013 ( Id nº 10357337). 

Aliás, nesse aspecto, registro que, em pese o autor ter colacionado no 

corpo da inicial tela do sistema da requerida em que aponta apenas o 

débito questionado, entendo que tal fragmento não se mostra suficiente 

para comprovar a inexistência de outros débitos, já que tal tela não 

esclarece se aquela dívida é referente apenas aos débitos do ano de 

2013 ou referente a todos os anos. Ademais, o requerente deixou de 

informar a data da suspensão do fornecimento de energia, não sendo 

possível saber, pelos documentos acostados aos autos, se o débito que 

legitimou a suspensão é atual ou decorrente da fatura questionada que 

data de 04 (quatro) anos atrás. Consigno, ainda, que, muito embora o 

requerente seja parte ilegítima para pleitear indenização por eventual 

ofensa a honra decorrente de negativação indevida do débito, vez que 

esta em nome de terceira pessoa, é certo que o débito relativo a fatura 

eventual não pode ensejar inclusão do titular nos cadastros restritivos de 

crédito. Entretanto, in casu, o requerente sequer acostou aos autos 

documentos que comprovem a negativação. Deste modo, estando ausente 

nos autos elementos aptos a evidenciar a probalidade do direito da parte 

autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 

DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são 

aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida 

a tutela de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota 

e Silva). Assim sendo, uma vez ausentes na hipótese em tela, ao menos 

neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais 

necessários, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

requisitos necessários ao seu deferimento. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

10357268, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 20 de Março de 2018, às 11h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, na sala 6. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Outrossim, considerando os elementos iniciais contidos não são 

suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da 

assistência, pois o autor apesar de dizer que é um pequeno comerciante, 

não apresentou comprovação de sua renda, situação que obsta neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos cópias da declaração de Imposto de Renda dos últimos 

dois exercicíos e/ou outros documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032384-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032384-97.2017.8.11.0041 AUTOR: CS BRASIL 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA RÉU: 

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Restituição de Caução dada 

como Garantia em Contrato de Locação não Residencial, proposta por CS 

Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda em 

desfavor de Cuiabá Auto Shopping Empreendimento Imobiliário Ltda - ME, 

ambos qualificados na exordial. O requerente assevera que as partes 

celebraram, em 05.10.2012, um contrato de locação para fins não 

residenciais do imóvel situado na Avenida Carmindo de Campos, Quadra 

01, Bairro Ana Poupina, nesta Comarca. Sustenta que firmaram a locação 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, encerrando-se em 14.10.2017, sendo que, 
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como garantia das obrigações assumidas, o requerente efetuou depósito 

à título de caução no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), 

conforme Id nº 10347144, equivalente a 03 (três) alugueis, nos termos 

previstos na cláusula 22ª do contrato (Id nº 10347138). Informa que, em 

17.06.2017, o requerente resolveu rescindir o contrato antecipadamente, 

mediante o pagamento da respectiva multa contratual, através do 

abatimento do valor depositado à título de caução, conforme termo de 

devolução e entrega de chaves e documentos do imóvel não residencial, 

assinado em 17.06.2017 (Id nº 10347153). Aduz que, após a rescisão 

amigável, a requerida apresentou um laudo unilateral de vistoria segundo o 

qual, para devolução do imóvel, a requerente teria que pagar uma quantia 

de R$ 147.775,00 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e 

cinco reais) para reforma do imóvel. A requerente ressalta que buscou 

também uma empresa para realização da referido laudo pericial, tendo 

constatado que o valor seria de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ou seja, bem 

menor do que estipulado na perícia da requerida, pelo que notificou 

extrajudicialmente essa (Id nº 10347206), pleiteando a devolução dos 

valores com o abatimento da multa e do valor apurado pela perícia da 

requerente. Entretanto, não obteve sucesso. Diante da referida 

divergência e não conseguindo resolver administrativamente, buscou a 

tutela jurisdicional, requerendo a priori o deferimento da antecipação de 

tutela para determinar que a requerida deposite o valor da caução 

atualizado, qual seja, R$ 146.216,27 (cento e quarenta e seis mil, duzentos 

e dezesseis reais e vinte e sete centavos) na Conta Judicial. É a síntese. 

DECIDO No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência contido 

na exordial não comporta deferimento. Isso porque, em juízo de cognição 

sumária, tenho que as informações trazidas não são suficientes para 

evidenciar o perigo de dano. Com efeito, muito embora o requerente tenha 

demonstrado a probabilidade do seu direito, pela juntada, dentre outros 

documentos, do termo de rescisão contratual, bem como do comprovante 

de depósito da caução e da notificação para ressarcimento do valor à 

título de caução, não conseguiu, neste momento inaugural, demonstrar 

que, caso a medida não seja deferida, haverá dano irreparável ou efetivo 

risco ao resultado útil do processo. Ao contrário, ambas as partes 

demonstram possuir saúde financeira, tanto que contrataram perícias 

técnicas particulares para aferir a depreciação do imóvel locado, cujo 

valor de aluguel é, inclusive, expressivo. Portanto, a documentação que 

acompanha a exordial não viabiliza a constatação de plano de elementos 

que evidenciem o perigo de dano, na forma do art. 300 do Código de 

Processo Civil, sendo necessária, por conseguinte, a dilação probatória. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES – 

REJEITADAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 273 DO CPC (ART. 300 DO NCPC) – 

ALEGAÇÕES QUE NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA 

DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE PERIGO DA DEMORA – 

PROTELAÇÃO CUMPRIMENTO IMISSÃO DE POSSE – ATO JUÍRIDO 

PERFEITO - DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - AGRAVO 

DESPROVIDO. Não restando cristalinamente demonstrada a 

verossimilhança das alegações, bem como o perigo da demora, inviável o 

deferimento da tutela antecipada, mormente quando necessária à dilação 

probatória, a fim de distribuir a solução mais justa ao conflito trazido pelas 

partes. [...]” (TJMT AI 91704/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 14/03/2017). 

Posto isso, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência, 

sem prejuízo de reapreciação posterior. Nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de março 

de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito J

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035803-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MARCIA CANDIDA VARANDA OAB - MT22733/O-O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035803-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

MARCOS INACIO REQUERIDO: MARILUCE PIRES DE LIMA Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por João Marcio Inácio em face do Mariluce Pires de 

Lima, ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que divorciou da 

requerida aos 18.09.2017, ocasião em que declararam a inexistência de 

bens a serem partilhados. Todavia, sustenta que, na constância do 

casamento, adquiriram o veículo Spacefox, ano/modelo 2010, cor prata, 

placa NJR 0205, Renavan 00178780570, financiado em nome do autor, 

cujas prestações mensais são pagas por ambas as partes, sendo que a 

requerida custeia R$ 200,00 (duzentos reais) e o requerente R$ 594,00 

(quinhentos e noventa e quatro reais). Narra que, após a separação, as 

partes acordaram que o veículo permaneceria 15 (quinze) dias do mês 

com cada um. Porém, a requerida não está cumprindo com o pactuado, 

uma vez que não entrega o veículo ao autor, bem como deixou de 

contribuir com as prestações do automóvel. Assevera, ainda, que a 

requerida requereu medidas protetivas em relação ao autor, situação que 

obsta o contato com a mesma, e por conseguinte, da retomada veículo. 

Por essas razões, requer, em sede liminar, a busca e apreensão do 

automóvel supracitado. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Isso porque, não há como se aferir, tão somente com os 

documentos acostados nos autos, os termos do acordo verbalmente 

firmado entre as partes, no sentido de que o veículo permaneceria 15 

(quinze) dias com cada uma das partes e que o pagamento se daria 

conforme narrado na inicial, ou seja, à requerida caberia o custeio R$ 

200,00 (duzentos reais) e ao requerente o custeio de R$ 594,00 

(quinhentos e noventa e quatro reais). Ao contrário, a ausência de 

documentos nos faz crer que, desde o fim do casamento, o requerido 

cedeu o direito de uso sobre o veículo de forma unilateral à requerida. Com 

efeito, no momento do divórcio consensual realizado de forma 

extrajudicial, conforme se verifica na escritura pública constante no Id nº 

10858718, o autor não requereu a retomada do bem, tampouco consignou 

o interesse na venda do automóvel para que fosse realizada 

posteriormente a partilha dos valores. Assim sendo, estando ausente nos 

autos elementos aptos a evidenciarem a probabilidade do direito da parte 

autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 676 de 1102



TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 

DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são 

aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida 

a tutela de urgência.”. (TJ-MG, AI 10000160561940001,Orgão Julgador 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017, Relator Mota 

e Silva). Por fim, convém consignar que, muito embora o autor sustente a 

presença do pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que as multas 

cometidas pela requerida o prejudicariam, uma vez que o veículo está em 

seu nome, entendo que, ocorrendo a respectiva autuação, o requerente 

pode, nos termos do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, 

indicar o nome da requerida com condutora do veículo e, dessa forma, 

eximir-se da responsabilidade. Assim sendo, uma vez ausentes, ao menos 

neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais 

necessários, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração acostada no movimento nº 10858734, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 

de março de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de 

Dezembro de 2017. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito AT

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036257-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA 136 ARTEZANATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JAIR DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036257-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CIRLENE 

RODRIGUES LOPES REQUERIDO: JAIR DA SILVA DIAS, VIA 136 

ARTEZANATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cirlene Rodrigues Lopes em 

desfavor de Jair da Silva Dias e de Via 136 Artesanatos Comércio e 

Representações Ltda - ME, todos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a autora que laborou na empresa “André Piveta Ferrarin e Outros”, 

tendo sido admitida em 12 de janeiro de 2015 e demitida em 26 de janeiro 

de 2017, sendo que, em decorrência da rescisão contratual, fez jus às 

verbas rescisórias. Aduz, porém, que, quando da solicitação do seguro 

desemprego junto à Caixa Econômica Federal, teve o pedido indeferido, 

sob a alegação de que era sócia na sociedade empresarial denominada 

“Via 136 Artesanatos Comércio e Representações Ltda”, registrada na 

Junta Comercial do Estado de Goiás em 15.10.2001. Assevera que o sócio 

Jair da Silva Dias encontra-se desaparecido há mais de 16 (dezesseis) 

anos, conforme boletim de ocorrência policial registrando o fato, de modo 

que sua ausência impede a baixa da sociedade empresarial pela via 

administrativa, tornando necessária a presente ação para dissolução 

parcial da sociedade, na forma do artigo 600, IV, do CPC, a fim de 

assegurar seus direitos. Pugna, assim, pela concessão de tutela de 

urgência “para a percepção do seguro desemprego”. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. (i) Valor da Causa: Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Ocorre que a ação visa a dissolução parcial de sociedade 

empresarial constituída pela autora e pelo requerido, cujo capital social é 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que corresponde a cada um a cota 

parte de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em tal hipótese, o valor da causa 

deve corresponder ao valor da cota pertencente ao sócio que visa à 

dissolução. Nesse sentido, são os julgados a seguir colacionados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE 

SOCIEDADE. VALOR DA CAUSA. VALOR NOMINAL DAS QUOTAS. 

PARÂMETRO RAZOÁVEL. 1. É certo que o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte com o seu 

ajuizamento. Sucede que em demandas dessa natureza não é possível 

conhecer, nessa fase do processo, o efetivo conteúdo patrimonial 

envolvido, tendo em vista que o real valor da participação do sócio 

retirante somente será conhecida com a apuração dos respectivos 

haveres. 2. Para esse fim, todavia, não pode ser aceito o laudo elaborado 

unilateralmente pelos agravantes, afigurando-se razoável conferir à causa 

o valor nominal das quotas do sócio retirante indicado no contrato social, 

critério que tem sido aceito pela jurisprudência. 3. Decisão mantida. 

Recurso não provido”. (Data de publicação: 22/02/2016 - TJ-SP - Agravo 

d e  I n s t r u m e n t o  A I  2 2 6 1 4 2 4 0 6 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2261424-06.2015.8.26.0000 - TJ-SP) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

VALOR DA CAUSA. O valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico buscado pela parte demandante, no caso, o contrato cujo 

cumprimento está sendo discutido. Inteligência do art. 259, V do CPC. 

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70055083521 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 18/06/2013 RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70055083521, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias 

Almeida, Julgado em 13/06/2013) Em consonância com o entendimento 

jurisprudencial supra isso, prevê o art. 292, inciso II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 292. “O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; Assim sendo, CORRIJO de ofício o valor da causa, 

atribuindo à demanda o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que faço 

com fulcro no art. 292, inciso II, e § 3º, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) 

Tutela de Urgência: Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não 

comporta deferimento, já que a parte autora não trouxe elementos 

suficientemente aptos a conferir verossimilhança às suas alegações, 

condição essencial nesta fase de cognição sumária. Do exame dos autos, 

afere-se que, embora a autora afirme que necessita da tutela de urgência 

para fins de requer benefício de seguro desemprego que teria sido 

indeferido em razão de seu nome constar como sócia de sociedade 

empresarial, nada juntou quanto à tal solicitação administrativa. Além 

disso, diz que a dissolução da sociedade empresarial pela via 

administrativa não foi possível porque o outro sócio, o ora requerido Jair 

da Silva Dias, encontra-se “desaparecido há 16 anos”, conforme “boletim 

de ocorrência policial registrando o fato”, mas também não juntou tal 

documento. Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais, e sendo 

necessária a formação do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a 

tutela antecipada requerida. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id nº 10912687, DEFIRO a 
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gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar concordância expressa e 

unânime com a dissolução ou apresentar contestação, nos termos do 

artigo 601 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037378-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037378-71.2017.8.11.0041 AUTOR: SEBASTIAO 

MARCOLINO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Sebastião Marcolino da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra o autor que, em 04/2015, 

realizou com o requerido um contrato de empréstimo no valor de R$ 

22.528,70 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta 

centavos), para pagamento consignado em sua aposentadoria, em 72 

(setenta e duas) prestações de R$ 644,99 (seiscentos e quarenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos) cada uma. Assevera, porém, 

que, desde a data do primeiro vencimento das prestações do aludido 

empréstimo, percebeu que o requerido está realizando descontos 

duplamente, pois além de reter o valor de R$ 644,99 (seiscentos e 

quarenta e quatro reais e noventa e nove reais) na folha de pagamento do 

INSS, também o desconta diretamente na sua conta bancária, sendo que já 

foram descontadas 32 (trinta e duas) parcelas, indevidamente. Diz que 

vem “labutando” com o requerido na intenção de fazer com que este 

realize apenas um desconto mensal, mas “parece ser impossível”, 

ressaltando que possui 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, é 

doente e necessita de tais valores para comprar remédios e para 

manutenção de sua família. Assim, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, a fim de que requerido interrompa os descontos na sua conta 

corrente e os mantenham apenas na “folha de pagamento do INSS”. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento porque ainda não é 

possível vislumbrar a probabilidade do direito do autor. O autor afirma que 

o requerido tem realizado dois descontos referentes ao contrato de 

empréstimo por si contratado, sendo um diretamente em seu benefício 

junto ao INSS e o outro por débito em sua conta bancária. Todavia, do 

exame dos documentos juntados, não é isso que se infere, pois, 

observando-se, por exemplo, o extrato dos pagamentos do benefício de 

aposentadoria feitos ao autor, nos meses de maio, junho e agosto do 

corrente ano (Id. nº 11104043 – páginas, 15, 16 e 17), todos têm como 

valor total, a quantia de R$ 5.203,01 (cinco mil, duzentos e três reais e um 

centavo), e valor líquido, a de R$ 3.661,91 (três mil, seiscentos e sessenta 

e um reais e noventa e um centavos). Aparentemente, a diferença entre o 

valor total e o líquido acima apontados, equivale, exatamente, à soma de 

descontos relativos a 04 (quatro) outros empréstimos consignados 

anotados e não discutidos nestes autos, bem como de valor relativo ao 

imposto de renda. E, embora o empréstimo bancário discutido pelo autor, 

com parcela no valor de R$ 644,79 (seiscentos e quarenta e quatro reais 

e setenta e nove centavos) encontra-se anotado no demonstrativo de 

pagamento do INSS, não se nota, neste primeiro momento, que tenha sido 

descontado, pois o valor líquido recebido seria menor. Ademais, os 

extratos bancários juntados na inicial (Id. nº 11104026) demonstram que 

os valores líquidos já referidos constantes dos demonstrativos do 

benefício previdenciário do autor, foram exatamente os mesmos 

creditados em sua conta bancária. Com efeito, a prestação mensal no 

valor de R$ 644,79 (seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove 

centavos), que o requerido tem debitado, mensalmente, na conta bancária 

do autor, não aparenta ser indevida, porque seria o único desconto. Assim 

sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação 

do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada 

requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 

de Março 2018, às 9h, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro 

Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, por se tratar a 

parte autora de pessoa idosa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Dezembro 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037583-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUSSOLARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

NIXON MEIRA DOS SANTOS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037583-03.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANA 

BUSSOLARO RÉU: DEIVID MENACHO HENRIQUES, PRYSCILLA MENACHO 

HENRIQUES, NIXON MEIRA DOS SANTOS, RESIDENCIAL PORTAL DA 

AMAZONIA Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse c/c Perdas e Danos, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada 

por Adriana Bussolaro em desfavor de Deivid Mesquita Henriques, 

Pryscilla Costa Menacho, Nixom Meira dos Santos e Condomínio 

Residencial Portal da Amazônia, todos devidamente qualificados nos 

autos. Verifica-se, na exordial, que a autora almeja a condenação da parte 

requerida em dano moral, em valor a ser arbitrado por este Juízo. Todavia, 

nos termos do art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil, há a 

necessidade de indicação do valor pretendido a título de dano moral. 

Ademais, considerando que a parte autora pretende, também, a rescisão 

de acordo de compra e venda, seu valor, qual seja, R$ 130.000,00 (cento 

e trinta mil reais), deve ser incluído ao valor da causa. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, especificando o valor pretendido a título de dano moral, com a 

consequente alteração do valor da causa, incluindo-se o valor relativo ao 

acordo que pretende ser rescindido e os demais pedidos de multa 

contratual, perdas e danos e lucros cessantes, conforme dispõe o art. 
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292, incisos II, V e VI, do Código de Processo Civil. O não cumprimento da 

diligência resultará no indeferimento da petição inicial, em observância ao 

disposto no art. 321, parágrafo único, do supracitado Diploma Processual. 

Alterado o valor da causa, em igual prazo, deverá a parte autora 

comprovar o recolhimento das custas processuais complementares ou 

justificar a desnecessidade de fazê-lo, sob pena de cancelamento da 

distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido Diploma Processual. 

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito K

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038041-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MOURA LOPES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Milton de Tal e outros (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038041-20.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIA MOURA 

LOPES FERREIRA RÉU: MILTON DE TAL E OUTROS Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Marcia Moura Lopes Ferreira em desfavor “Sr. 

MILTON de tal”, aquela devidamente qualificada nos autos e este de 

qualificação ignorada. Analisando os documentos que instruem a inicial, 

não vislumbro de imediato todos os elementos essenciais do art. 561 do 

Código de Processo Civil, necessários para a concessão da medida liminar 

pleiteada. Com efeito, as alegações de que o requerido ameaça a posse 

da autora, amparadas apenas no boletim de ocorrência, não são hábeis a 

comprovar o esbulho possessório. Isso porque, na esteira da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o boletim de 

ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos 

fatos nele narrados, uma vez que apenas consigna as declarações 

unilaterais expostas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações 

sejam verdadeiras (AgRg no Ag nº 795.097/SC, 4ª Turma, rel. Min. Hélio 

Quaglia Barbosa, j. 7.8.2007, DJ 20.8.2007 p. 287). Nessa perspectiva, é 

recomendável a realização de audiência de justificação prévia, conforme 

faculta o § 2º do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que a 

autora comprove, por meio de testemunhas, os fatos afirmados na petição 

inicial. Assim sendo, DESIGNO audiência de justificação prévia para o dia 

22 de Janeiro de 2018, às 14h00min, a ser realizada na sala de audiências 

desta vara. CITE-SE o requerido por oficial de justiça, para comparecer à 

audiência, em que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de 

advogado. Conste do mandado de citação que o prazo para oferecer 

contestação é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), contados da intimação 

da decisão que deferir ou não tutela de urgência de natureza antecipada 

(art. 564, parágrafo único, CPC), assim como que, se não contestada a 

ação, presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato formuladas pela 

autora na petição inicial (art. 344, CPC). DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 

de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito K

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023756-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT0006737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023756-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MG 

CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA 

DE OBRAS LTDA REQUERIDO: VIVO S.A., M. SABATINI FILHO & CIA. 

LTDA. - ME Vistos em Correição. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, com pedido tutela de 

urgência, ajuizada por MG Construções Empreendimentos e Consultoria de 

Obras em desfavor de Vivo S/A (Telefônica Brasil S/A), ambos qualificado 

nos autos. Compulsando os autos, vislumbro que a parte autora, apesar 

de pleitear, em sede liminar, a exclusão de seus dados do cadastro 

restritivo de crédito, deixou de acostar aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a negativação. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, comprovantes de que o seu nome está incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito AT

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022386-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022386-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CUIABA Vistos em 

Correição, Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Pedido 

Sucessivo de Revisão, com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em 

desfavor de Associação de Servidores da Prefeitura de Cuiabá, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que presta serviços 

médicos e hospitalares na modalidade “coletivo por adesão” para a 

requerida, através de contrato de plano de saúde que celebraram em maio 

de 2004, denonimado “Co-participação 4ª Consulta” e registrado sob o nº 

8483. Diz, porém, que os balanços de “análise gerencial” do mencionado 

contrato no último exercício financeiro contratual comprova que a receita 

de contraprestações do plano de saúde fornecido para a requerida 

encontram-se “infinitamente” inferiores à soma das despesas 

assistenciais por si suportadas, o que faz surgir um conflito de interesse 

quanto à necessidade de reajuste das mensalidades. Assevera que a 

situação acima lhe trouxe desequilíbrio contratual, o que, em curto espaço 

de tempo, colocará em risco sua atividade e, por conseguinte, a deixará 

desabrigada de prestação de serviços de saúde a mais de 220.000 

(duzentos e vinte mil) beneficiários. Assim, aduz que, frustrado o equilíbrio 

econômico atuarial do contrato de prestação de serviços e também não 

exercida a faculdade de migração/portabilidade, necessário se faz que lhe 

seja autorizada a resilição contratual. Em razão disso, a autora pugna pela 

concessão de tutela antecipada de urgência para determinar à requerida 

que manifeste sua opção pela rescisão do contrato de plano de saúde ou, 

se preferir sua continuidade, pela aceitação, mediante oferta, da 

modificação equitativa das condições contratuais, quer seja através de 

reajuste ou de aquisição de nova modalidade de plano. Originalmente 

ajuizado perante a Justiça Federal, o presente foi redistribuído, em razão 

do decisum constante no Id nº 9080070, o qual declinou a competência em 

favor da Justiça Estadual. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
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do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento, pois os elementos trazidos pela autora não são suficientes 

para concessão da medida pretendida. É que, embora a autora afirme ter 

sofrido desequilíbrio econômico no contrato de fornecimento de plano de 

saúde firmado com a requerida, assim como que tem direito potestativo à 

resilição contratual, nada juntou para comprovar a eventual notificação 

prévia da demandada e dos seus beneficiários, o que é exigido pelo art. 

17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS. 

Veja-se: “Os contratos de planos privados de assistência à saúde 

coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos 

imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante 

prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta 

dias”. Ademais, a possibilidade de rescisão unilateral prevista no contrato 

(Item 15.5), que foi citada pela autora em suas alegações como 

fundamento para o pedido, advém quando ocorre o atraso no pagamento 

das mensalidades, fato esse que não está evidenciado nos autos. 

Outrossim, a manifestação da parte requerida quanto à aceitação da 

continuidade do contrato mediante reajuste dos valores ou aquisição de 

nova modalidade independe de determinação deste Juízo. Assim sendo, 

uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a satisfação de 

todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação do contraditório 

e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem 

prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a 

comprovação dos pressupostos necessários. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 

de março de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Dezembro 

2017. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035863-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GARCIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035863-98.2017.8.11.0041 AUTOR: MILTON GARCIA 

DE CASTRO RÉU: ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação de Despejo com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

por Milton Garcia de Castro em desfavor de Alexandre Yudi Luiz Arantes, 

ambos qualificado nos autos. Consta na inicial que, o requerente firmou 

contrato de locação com a requerida, com data de início em 04.09.2015 e 

término para 04.09.2016, tendo como objeto o imóvel de sua propriedade, 

situado na Rua Lima Avelino, nº 125, Quadra 30, Lote 06, Jardim 

Primavera, nesta urbe. Aduz o requerente que, findo o prazo contratual 

supracitado, a locação passou a viger por tempo indeterminado. 

Entretanto, sustenta que, de outubro de 2015 a novembro de 2017, o 

requerido não vem adimplindo suas obrigações contratuais, deixando de 

pagar o aluguel, pactuado no valor de R$ 1.000.00,00 (mil reais). Desse 

modo, o requerente postula a concessão da liminar de despejo. É a 

síntese. Decido. (i) Valor da Causa: Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), consoante se afere no Id. nº 10869830, pág. 13. Verifica-se, ainda, 

que, a parte autora pretende o pagamento dos alugueis vencidos no valor 

de R$ 31.066,22 (trinta e um mil e sessenta e seis reais e vinte e dois 

centavos), o pagamento de multa contratual no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) e a condenação à indenização dos honorários advocatícios no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim sendo, CORRIJO de ofício o 

valor da causa, atribuindo à demanda o valor de R$ 40.066,22 (quarenta 

mil e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), o que faço com fulcro 

no art. 292, incisos II e VI, e §3º, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) 

Tutela de urgência: Na presente ação, pretende o locador despejar o 

locatário em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios. 

As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei 

nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: “Art. 59. Com 

as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o 

rito ordinário. § 1º Conceder- se-á liminar para desocupação em quinze 

dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que 

prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo.” Portanto, para o deferimento do 

pedido liminar de despejo, mostra-se necessário: a) o oferecimento de 

caução no valor correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o 

contrato desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do 

Inquilinato, quais sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois 

bem. Com relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato firmando entre 

as partes (Id. nº 10869888), que se trata de locação para fim residencial 

com vigência inicialmente fixada até 04.09.2016 (cláusula terceira), sendo 

que, tendo o locatário permanecido no imóvel, restou efetivada a 

prorrogação da locação por tempo indeterminado, nos termos do art. 47 da 

Lei nº 8.245/91. Muito embora o requerente não tenha acostado aos autos 

a notificação extrajudicial, tal requisito é dispensável, quando evidenciada 

a mora do devedor. À propósito, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – LIMINAR PARA 

DESOCUPAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 59, §1º, IX, DA 

LEI DE Nº 8.245/1991 - RECURSO DESPROVIDO. 1.Em ações de despejo 

por falta de pagamento, a mora do devedor constitui-se pelo simples 

inadimplemento da obrigação na data convencionada, não se exigindo 

notificação extrajudicial para este fim. 2. A lei não exige que a caução seja 

prestada apenas em dinheiro, tendo apenas estabelecido o seu valor 

mínimo.”(TJ/MT, AI 43205/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 10/06/2016) Afere-se, ainda, a partir da análise do 

referido contrato, que houve a prestação de caução no valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), garantia locatícia prevista no inciso I 

do art. 37 supracitado. A despeito da existência da garantia acima 

indicada e a leitura das hipóteses permissivas de concessão de liminar do 

art. 59, § 1º indicar que o legislador entendeu por urgentes, nos casos de 

despejo fundado na ausência de pagamentos, apenas aqueles contratos 

desprovidos de garantia, no caso em análise, há que se observar a 

discrepância existente entre o débito acumulado, qual seja, R$ 31.066,22 

(trinta e um mil e sessenta e seus reais e vinte e dois centavos) devido a 

título de alugueis em atraso, e o valor da caução prestada, que foi de 

apenas R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) não sendo, portanto, 

suficiente para garantia da dívida. Tal situação faz afastar o óbice à 

concessão da medida liminar, pois a teor de entendimento jurisprudencial 

já firmado pelos Tribunais pátrios, fica exaurida a garantia prestada 

quando seu valor for inferior ao inadimplemento locatício. Nesse sentido, 

são os julgados a seguir colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIO 

SUPERIOR À CAUÇÃO PRESTADA. EXAURIMENTO DA GARANTIA. 

LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 59 , IX DA LEI 8.245 /91. 

1. Verificando-se que a caução prestada em garantia no contrato de 

locação não se mostra mais hábil a garantir o débito locatício, 

exaurindo-se, não há óbice ao deferimento da liminar de desocupação do 

imóvel prevista no art. 59 , inciso IX da Lei nº 8.245 /91. 2. Agravo de 

instrumento conhecido e provido”. – (Data de publicação: 29/02/2016 - 

Agravo de Instrumento AGI 20150020065683 - TJ-DF). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. 

GARANTIA CONTRATUAL. CAUÇÃO. VALOR JÁ SUPERADO. 
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PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA DE LOCATÍCIOS. 

VERIFICADA. DESPEJO IMEDIATO DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE. 

GARANTIA QUE SE EXAURIU. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. 

MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...]Cuidando-se de caução, o 

inadimplemento de locativos superiores aos meses assegurados, exaure a 

garantia pactuada no contrato de locação, caso em que este... passa a 

viger desprovido de qualquer impeditivo ao despejo imediato em razão da 

falta de pagamento. 4. Seja como for, o despejo ficará condicionado à 

prestação de caução pelo locador, requisito imprescindível, mesmo nas 

hipóteses de falta de pagamento, porquanto a caução exerce uma função 

específica no processo, qual seja, a de prevenir o direito do réu quanto à 

possível prejuízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70071097927 RS - Data de publicação: 

03/10/2016). Portanto, demonstrada de forma clara a relação existente 

entre as partes, assim como estando preenchidos os requisitos exigidos, 

impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo promovente, ficando o 

despejo condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de 

aluguel, consoante estabelecido no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Lado 

outro, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada 

pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme 

regra do § 3º do citado art. 59. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, 

por conseguinte, determino o quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para 

prestar caução, no valor equivalente a três meses de aluguel; 2. Prestada 

a caução, EXPEÇA-SE o mandado de intimação da parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no 

mesmo prazo, efetue depósito judicial do valor total devido, sob pena de 

despejo compulsório. 3. Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem 

purgada a mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado 

de despejo coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas 

e coisas, com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, 

mediante termo. 4. Uma vez efetivado o despejo, remova os bens 

encontrados, se o interessado não os remover, cabendo à parte autora 

disponibilizar ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento 

da ordem. 5. Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força 

policial e o arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de 

Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Março de 2018, 

às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT
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JOAO PAULO MODESTO DE OLIVEIRA (AUTOR)
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LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)
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MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037791-84.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO PAULO 

MODESTO DE OLIVEIRA RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por João Paulo Modesto Oliveira em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamatina Incorporações 

Spe Ltda, todos qualificados nos autos. Sustenta a parte autora que, em 

05.09.2014, firmou contrato de compra e venda de imóvel, tendo como 

objeto o apartamento 103, bloco M, do residencial Parque Chapada 

Diamantina, situado no Bairro Dom Aquino, nesta urbe. Afirma que, após 

receber as chaves do apartamento, fato que ocorreu em 20.10.2015, 

passou a sofrer com a má prestação de serviço da requerida decorrente 

do vazamento de gás. Alega que, por várias vezes no ano de 2016, o 

condomínio ficou sem o fornecimento de gás, sendo que a requerida 

enviava técnicos para realizar reparos, mas sem solução eficaz. 

Menciona que, por diversas vezes, o condomínio realizou assembléias em 

caráter emergencial para a solução da falta de gás, sendo que, na última 

ocasião, os moradores aprovaram a contratação de uma equipe técnica 

que realizou um laudo e atestou a gravidade do problema. Pretende, em 

sede de tutela de urgência, que seja a parte ré compelida a apresentar 

proposta de reparos definitivos para a tubulação e medidor do gás. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência contido na exordial comporta deferimento. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora. Isto porque, no caso dos autos, a 

requerente comprovou a aquisição do imóvel através do contrato 

particular de promessa de compra e venda presente no movimento Id nº 

11160007, bem como comprovou, o vício na instalação do gás encanado, 

em razão do qual é necessário fechar o registro principal do gás de todo 

residencial, por meio do comunicado do condomínio (Id nº 11160382). Na 

hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente por 

ser obrigação da parte ré, como fornecedora do bem objeto da lide, 

entregá-lo em perfeitas condições de uso pela parte adquirente, que não 

pode se ver privada de gozar irrestritamente do imóvel adquirido por 

defeitos de construção. Ademais disso, consta nos autos, laudo 

elaborado por expert, o qual atesta a necessidade de intervenção imediata 

para a solução do problema (Id nº 11160427, pág. 5). Destarte, 

considerando que o problema da tubulação de gás se trata de vício oculto, 

a requerida é responsável pela execução da obra e pelos materias nela 

empregados. Nesse sentido, o entendimento jusrisprudencial: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARO EM IMÓVEL. PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. 

RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR VÍCIO OCULTO EXISTENTE 

NO IMÓVEL. GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1(...).2.Tratando-se de vício de bem imóvel, que em verdade se 

traduz em garantia da construção entregue, que só pode ser conhecido 

mais tarde, o prazo decadencial de obter a reparação é de até cento e 

oitenta dias a contar da data da ciência do defeito, a teor do que dispõe o 

art. 445, § 1º, do Código Civil. Sendo incontroverso que a recorrida tomou 

conhecimento da infiltração após ter recebido o imóvel em julho de 2013, 

não há que se falar em decadência de seu direito, já que a recorrida, de 

imediato, procurou a recorrente pelos reparos não realizados no seu 

imóvel.3.Não obstante o bem ter sido entregue em perfeitas condições de 

funcionamento, conforme atesta o termo de recebimento do imóvel, o 

defeito foi constatado após a entrega. Neste caso, a responsabilidade do 

construtor extingue-se apenas com relação aos vícios aparentes, mas 

não quanto aos defeitos ocultos que porventura possam existir, cuja 

obrigação de fazer imposta, consistente no conserto do defeito, se mostra 

correta, isto em razão da garantia que a lei prevê para esse tipo de 

negócio.4.O art. 618 do Código Civil dispõe que a garantia pelos vícios 

ocorridos no imóvel é de cinco anos, devendo o construtor, por este 

prazo, responsabilizar-se pela execução da obra e dos materiais nela 

empregados.5.Não havendo prova nos autos que exclua a 

responsabilidade da recorrente e nem que o vazamento tenha sido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 681 de 1102



originado por culpa do proprietário do imóvel vizinho, não há como eximir a 

sua responsabilidade de reparar os danos causados, já que a construtora 

não se desincumbiu do ônus da prova estabelecido no art. 333, II, do 

CPC.6.(...).”(ACJ 20150410079143, TJ/DF, 2ª Turma Recursal,, Relator 

Arnaldo Correa Silva, Publicado DJE em 26.11.2015) Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que os defeitos estão ligados a tubulação de gás e caso não sejam 

reparados de maneira imediata, tais vícios, podem acarretar danos à 

saúde dos moradores e prejuízos ao meio ambiente, além de perigo de 

explosão, por se tratar de produto de fácil combustão. Por fim, o § 2º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido na presente hipótese, haja vista que a tutela 

pleiteada visa a apresentação de proposta de reparos e não a sua 

execução. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência, 

determinando que requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, inspecione os 

elementos arrolados no laudo acostado à exordial e, em igual prazo, 

APRESENTE proposta de reparos dos vícios constatados na tubulação e 

medidor de gás do condomínio Parque Chapada Diamantina. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, FIXO 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando os documentos 

apresentados no Id nº 11160006, pág. 2, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, 

às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, em regime de 

plantão. Cuiabá - MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037749-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hitler Pullig Filho OAB - MT0011529A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037749-35.2017.8.11.0041 AUTOR: FORNARI 

SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME RÉU: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO 

MATEUS LTDA Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual Unilateral Motivada, com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

por Fornari Schmidt e Schmidt Ltda em face de Hospital e Maternidade São 

Mateus Ltda. O requerente pugna, inicialmente, pela rescisão unilateral do 

contrato entabulado com a requerida, alegando que a mesma vem 

descumprindo diversas cláusulas contratuais, bem como retenção de 

pagamentos devidos. Requer, ainda, a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais emergentes, requeridos 

em liminar de sequestro, no importe de R$ 1.398.279,70 (um milhão, 

trezentos e noventa e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta 

centavos), acrescidos de multa contratual e condenação por dano moral. 

O autor pede o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. Em 15.12.2017, este Juízo, visando aferir se o autor 

faz jus ao benefício da justiça gratuita, determinou a sua intimação para 

trazer aos autos comprovantes de sua situação de hipossuficiência 

financeira. O requerente, em manifestação de Id nº 1173379, pugna pelo 

deferimento do parcelamento da justiça gratuita, sob a alegação de que 

não possui condições de arcar com o integral recolhimento das custas de 

distribuição da presente demanda. É a síntese. DECIDO. (I) Do Pedido de 

Justiça Gratuita: É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. No caso dos autos, os elementos iniciais contidos não 

são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da 

assistência, além de que o próprio objeto desta presente demanda versa 

sobre uma rescisão contratual com pedido de condenação na importância 

de R$ 1.897.827,27 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos 

e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), situação que dificulta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

Destarte, mesmo que a empresa autora sustente possuir despesas que 

comprometam parte de seus rendimentos, incabível a concessão da dos 

benefícios da Justiça Gratuita, sob pena de se desvirtuar a finalidade 

precípua da norma, cuja men legis é a concessão da gratuidade de justiça 

àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, hipótese esta em que o autor não se enquadra. Com 

efeito, é certo que as informações constantes demonstram não haver 

amparo para a alegada necessidade da justiça gratuita, posto que não 

comprovada a situação de insolvência da empresa requerente, mormente 

considerando as elevadas transações bancária verificadas nos extratos 

bancários anexados à petição de Id. nº 11177337. Por outro lado, quando 

a parte não preenche os requisitos para ser beneficiária da gratuidade, 

como no caso em análise, mas, eventualmente, não pode oferecer o valor 

das custas imediatamente em sua integralidade, a própria Lei abre a 

possibilidade de garantir-lhe o pleno acesso à Justiça, que pode se dar 

através do parcelamento, conforme prevê o § 6º do art. 98, do CPC[1]. 

Nesse mesmo sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça formulado pelos autores, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Não obstante, nos termos do art. 468, § 7º, 

da CNGJ, desde já, DEFIRO o direito ao parcelamento das despesas 

processuais, facultando à parte autora o recolhimento das mesmas em até 

06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, 

caso em que deverá comprovar o recolhimento da primeira parcela no 

prazo de 15 (quinze) dias. PROCEDA-SE com as alterações necessárias 

junto ao sistema PJE. (II) Tutela antecipada Em virtude do recesso forense 

e de forma a não prejudicar a prestação jurisdicional, passo então a 

análise da tutela de urgência vindicada. In casu, a parte autora requereu a 

concessão da tutela de urgência para que o requerido se abstenha de 

fazer qualquer retenção de pagamentos decorrentes de notas fiscais 
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relativas à prestação de serviços da requerente, bem como pugnou pelo o 

sequestro de valores em conta corrente do requerido, para pagamento 

dos valores inadimplidos. Pois bem. O art. 300 do Código de Processo Civil 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito e 

no perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”.[2] Portanto, 

consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. À 

propósito, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vejamos: “IMISSÃO NA POSSE - COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO. 

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de 

resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem 

estar presentes para a concessão de tutela de urgência.” (TJMT RAI 

126221/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 

28/11/2016). Entretanto, no caso em apreço, não há comprovação sumária 

do direito invocado pela parte autora, uma vez que, por mais que tenha 

ocorrido a notificação da requerida sobre o seu inadimplemento, não 

restou demonstrada a suposta ameaça da requerida em reter de valores 

devidos à requerente. Além disso, verifica-se que a pretensão de 

sequestro de valores é matéria de cunho meritório, assim, inobstante os 

argumentos iniciais, entendo ainda que o litígio versa sobre questão que 

impõe o contraditório para sua análise, o que torna inviável a concessão 

da tutela antecipada neste momento. Corrobora, ainda, a ausência dos 

requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada 

o fato do contrato firmando entre as partes se tratar de contrato 

sinalagmático, de maneira que não pode uma parte exigir da outra o 

perfeito cumprimento do contrato enquanto estiver inadimplente com a 

parcela correspondente a sua obrigação. Desta feita, valendo-me de 

cognição sumária, entendo que os requisitos necessários para a 

antecipação da tutela não se mostram presentes, razão pela qual o 

indeferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se impõe. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de pleiteada, por 

não estarem preenchidos os requisitos necessários para sua concessão, 

sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a 

comprovação dos pressupostos necessários. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 26 de Março de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Dezembro 

de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, 

CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo 

Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24. W

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037761-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L H RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037761-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: L H 

RESTAURANTE LTDA REQUERIDO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING 

CENTER LTDA Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por L.H Restaurante LTDA (Hot Rod Griil)em 

desfavor de Goiabeiras Empresa de Shoppign Center Ltda, ambos 

qualificados no autos. Alega a empresa requerente, que no ano de 2012 

comprou um ponto comercial nas dependências da requerida. Após a 

aquisição, a empresa passou a funcionar na loja número 215( duzentos e 

quinze), passando por uma reformulação e reforma no ano de 2013. Aduz 

que aos 07.07.2013 iniciou-se um novo contrato com a requerida com 

término previsto para o dia 30.06.2018. Sustenta que, após o novo 

contrato, foi exigida pela requerida reforma no estabelecimento, evento 

este que impactou diretamente em seus lucros, posto que reduziu o 

número de consumidores no interior do restaurante. Diz, ainda, o autor, 

que a reforma afetou diretamente na venda ao público, fato que culminou 

no atraso de pagamento dos alugueis, e por conseguinte, desencadeou a 

propositura da ação de despejo proposta pela requerida nos autos nº 

1010649-08.2017.8.11.0041, em trâmite neste Juízo. Assevera que a 

requerida, aos 13.12.2017, suspendeu o fornecimento de luz, água, e gás. 

Informa que não existe registro de água, tampouco medidor de energia de 

forma individualizada de cada condomínio, uma vez que as despesas são 

dividos entre ambos. Por essa razão, requer, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida seja compelida a restabelecer o fornecimento de 

energia, água, e gás de cozinha. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Ab initio, urge consignar que, conforme informado no Id nº 

11212864, pág.2, os serviços de agua e gás foram reestabelecidos. E, no 

que tange ao pedido de restabelecimento dos serviços de energia, 

mostra-se cabível desde que o requerente efetue o recolhimento das 

respectivas faturas, as quais, inobstante serem cobradas conjuntamente 

com os demais encargos, podem ser perfeitamente indentificáveis. Com 

efeito, se, por um lado, a suspensão dos serviços pelo débito de outros 

encargos se revela ilegal, por outro não se admite a usufruição dos 

serviços de energia sem o devido pagamento, sob pena de desequilíbrio 

contratual. Demonstrado, portanto, a probabilidade do direito. Ademais, o 

perigo de dano revela-se evidente, por se tratar de serviço essencial ao 

desenvolvimenot das atividades do autor. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido 

seja julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente 

retornar ao status quo ante, com a regular cobrança dos serviços 

prestados. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de que o 

requerido RESTABELEÇA IMEDIATAMENTE o fornecimento de energia 

elétrica da loja número 215, sem prejuízo de suspensão em razão de 

futuros débitos. Em relação aos débitos futuros, os mesmos deverão ser 

adimplidos pelo requerente, cuja fatura deverá ser entregue a este para 

pagamento de forma destacada dos demais encargos. Em caso 

descumprimento, fixo, com fulcro no art. 297 do Código de Processo Civil, 

multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 
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por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Intime-se a requerida para que, no 

prazo de 05 dias, sem prejuízo de posterior contestação, apresente 

planilha dos valores devidos pelo requerido com o consumo de energia até 

a presente data. Com o aporte, INTIME-se o autor para que, no prazo de 

48h, efetue o depósito dos valores em Juízo, sob pena de revogação da 

medida liminar. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de Março de 2018, às 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se, inclusive em regime de plantão, servindo a presente decisão 

como mandado. Cuiabá - MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037244-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037244-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RICARDO 

AMERICO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Revisional de 

Consumo de Energia Elétrica, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Ricardo Americo em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o requerente que é 

consumidor dos serviços da requerida através da unidade consumidora 

n.º 6/341837-3. Assevera que, no mês de Julho do ano de 2017, foi 

surpreendido com uma fatura no valor de R$ 877,51 (oitocentos e setenta 

e sete reais e cinquenta e um centavos). Sustenta que, ao questionar a 

requerida acerca do valor elevado, foi informado que os valores 

correspondiam ao consumo realizado. Diz que, além da emissão da fatura 

de valor elevado nos meses de julho a novembro/2017, a requerida 

inscreveu os seus dados no cadastro restritivo de crédito e realizou a 

suspensão do fornecimento de energia. Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência, a retirada dos seus dados do cadastro restritivo de 

crédito, bem como que a requerida proceda com restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que as faturas correspondentes aos meses de 

julho a novembro/2017 se destoam das faturas anteriores do mesmo ano, 

conforme análise do histórico de contas da unidade consumidora (Id nº 

11083669). A exemplo disso, nota-se que a fatura correspondente ao mês 

de julho/2017, no valor de R$ 877,51 (oitocentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e um centavos), contrapõe-se à fatura do mês anterior, qual 

seja, junho/2017, no valor de R$ 249,56 (duzentos e quarenta e nove reais 

e cinquenta e seis centavos). Ademais, o histórico de contas da unidade 

consumidora (Id nº 11083669) demonstra que as faturas anteriores às 

questionadas estão devidamente quitadas, fato que indica que o aumento 

não se deu em razão de parcelamento débito anterior. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá prejuízos 

econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus 

créditos e formalizar transações comerciais. O perigo de dano se 

evidencia, ainda, no fato da parte autora está sendo privada de um 

serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior suspensão regular do serviço, bem como com a 

inscrição dos dados da requerida no cadastro restritivo de crédito. Não 

obstante presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, 

cumpre anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente 

excessivos das faturas não retira da parte autora a obrigação do 

pagamento ao menos do valor que entende devido, posto que afronta ao 

princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia 

elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor 

acima da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por 

ausência de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor 

equivalente ao dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca 

de 300% superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra 

orçamento doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte 

de serviço essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. 

Recurso conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de 

interromper o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor 

de R$ 165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de 

ofício ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à 

fatura impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida: 1) no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com 

a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, 

no que se refere especificamente aos débitos discutidos nestes autos e 

até decisão final da causa; 2) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica, no mesmo prazo, da 

unidade consumidora UC nº 6/341837-3, de titularidade da parte autora, 

Ricardo Américo. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito judicial do valor que a autora entende devido nas faturas 

questionadas (07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 e 11/2017), 

observando-se, para tanto, a média de consumo relativa aos três meses 

anteriores ao período contestado (04, 05 e 06/2017). Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da concessionária demandada, 

FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), sem prejuízo 

de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 

77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

11083643, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 
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audiência de conciliação para o dia 27 de Março de 2018, às 09h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, por se tratar de petição referente a 

outros autos, equivocadamente protocolada no presente feito, determino o 

desentranhamento da petição acostada no Id. nº 11193712 e dos 

respectivos documentos que a acompanham. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 

de Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito AT

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016003-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEITE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016003-14.2017.8.11.0041 AUTOR: MANOEL LEITE 

DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado. Considerando que a procuração acostada aos autos não se trata 

de procuração especifica entende que não restou atendida a exigência do 

§ 10 do Art. 334 do CPC, razão pela qual restou configurada a ausência 

injustificada da parte autora à audiência de conciliação (Id nº 9634372), 

ato para o qual foi devidamente intimada por sua advogada (Id. nº 

11223446). Assim sendo, APLICO MULTA por ato atentatório à dignidade 

da justiça em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da 

causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena 

de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o 

pagamento da multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para 

inscrição do débito em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma 

Processual Civil. Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos 

do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de inclusão da Seguradora Lider no polo passivo. Afasto, 

ainda, a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, haja vista que o referido requerimento 

encontra-se acostado no movimento Id. nº 7307324, no qual consta 

carimbo de recebimento da seguradora requerida. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). No que tange às questões de fato, 

a atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Concedo às partes o prazo de 15 dias para 

apresentar quesitos complementares e indicar assistente técnico. Nomeio 

como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, médico, CRM/MT 

1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 675, Bairro Centro 

Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com. Intime-se o experto, por meio eletrônico, 

cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local 

para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em 

seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-a pessoalmente, por carta 

registrada com aviso de recebimento. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser adiantados pela parte 

requerida. Int. Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito L

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034759-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO MANGABEIRA JUNIOR OAB - MT0014857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034759-71.2017.8.11.0041 AUTOR: MARLI 

TERESINHA DIAS CAVALHEIRO RÉU: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Reparação por Dano Moral e Material, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por Marli Terezinha Dias Cavalheiro em 

face de Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda, ambos 

qualificados nos autos. A parte autora alega que, em fevereiro de 2015, 

adquiriu de Denis Raphael Rangel da Silva, mediante instrumento de 

cessão de transferência de direitos e obrigações, os direitos sobre a 

unidade 146, do Residencial Reserva Rio Cuiabá, situado na Rua Projetada 

03, s/nº, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT. Afirma que, nos termos do 

contrato firmado com o Sr. Denis Raphael Rangel da Silva, a requerente o 

ressarciu de todos os valores pagos por ele à incorporadora Rodobens, 

arcando, em seguida, com as 15 (quinze) parcelas vincendas a partir de 

15.03.2015 até maio de 2016, mais a parcela balão, com vencimento 

previsto para a data da entrega das chaves, qual seja, 20.05.2016, 

pagando, ainda, uma taxa complementar em 10.04.2017. Sustenta que 

realizou todos os pagamento de forma regular, todavia o imóvel não foi 

entregue na data agendada, qual seja, maio de 2016, tendo a 

individualização da matrícula ocorrido apenas aos 20.07.2017, data 

posterior ao término da carência de 180 (cento e oitenta) dias. Menciona 

que, em razão de diversos prejuízos suportados, insistiu incansavelmente 

junto à empresa ré, solicitando desde junho de 2016 a devolução da 

quantia paga e o distrato do negócio jurídico firmado. Assevera que, 

apenas aos 15.09.2017, a requerida respondeu as solicitações realizadas, 

comunicando que, caso o distrato fosse realizado, seria devolvido o valor 

pago em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com desconto de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor total. Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência; a) seja suspensa a exigibilidade das parcelas 

relativas à taxa condominial; b) que a requerida se abstenha de inscrever 

seus dados no cadastro restritivo de crédito, bem como de realizar 

quaisquer atos previsto na cláusula 18.9 do contrato celebrado (Id nº 

10693674, pág.18), e por fim, c) que a requerida efetue a restituição, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do valor pago devidamente atualizado, 

ou alternativamente, que seja determinado o depósito do valor na Conta 

Única. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 
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ou incidental (art. 294, CPC). In casu, a parte autora postulou a concessão 

da tutela provisória na forma de evidência, com fundamento no art. 311, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Entretanto, ainda que tenha a parte 

autora postulado pela tutela de evidência, entendo que, na hipótese em 

apreço, o pedido não comporta acolhimento, tendo em vista que, apenas 

com os documentos acostados na exordial, não restaram comprovadas as 

alegações de fato. Por outro lado, entendo que a tutela provisória 

comporta deferimento na forma de tutela antecipada de urgência. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito documentos 

que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, tais como o 

contrato celebrado com a requerida e o primeiro proprietário (Id nº 

10693674), o contrato celebrado entre o primeiro proprietário e a parte 

autora (Id nº 10693676) e o instrumento de cessão e transferência de 

direitos e obrigações sobre a unidade autônoma (Id nº 10713332). Consta 

nos autos ainda, o demonstrativo de débito que comprova todos os 

pagamentos realizados pela parte autora (Id nº 10693677), a notificação 

extrajudicial enviada, comunicando o interesse no distrato (Id nº 

10693682) e diversos emails enviados à requerida, manifestando o 

interesse na rescisão contratual (Id nº 10702598 p.3/5). Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, acaso não concedida a tutela de urgência, a parte autora terá que 

continuar comprometendo sua renda com o pagamento das taxas de um 

bem que não mais deseja, face ao descumprimento contratual pela 

requerida, o que lhe gera insegurança e impõe elevado ônus. Apesar de 

ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do 

segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente também o 

risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela 

provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e concreto 

risco da requerida incluir o nome da requerente no cadastro restritivo de 

crédito. Ademais, extrai-se dos autos que a requerida não entregou o 

imóvel no prazo estipulado, qual seja, 30 de novembro de 2016, já com 

acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias de carência adicional, conforme 

previsto no contrato firmado - quadro VII (Id. nº 10693674, pág. 3 e Id nº 

10702672). Ocorre que, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhuma 

das partes contratantes pode exigir da outra parte o implemento da 

obrigação sem que antes tenha cumprido a sua. Nesse sentido, vide 

jurisprudência a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONSTRUTORA. PRAZO DE 

ENTREGA. INOBSERVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS 

PARCELAS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. Para deferimento do pedido de tutela urgência, é 

imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no 

art. 300, do CPC/2015. Dispõe a norma do art. 476, do Código Civil: "Nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Comprovado o 

inadimplemento da promitente vendedora em relação à obrigação de 

entrega do imóvel, objeto de promessa de compra e venda, no prazo 

pactuado, é possível, em tese, a rescisão do negócio jurídico pela parte 

prejudicada, nos termos dos art. 475 e 476 do Código Civil. Não se mostra 

razoável obrigar os Agravantes a adimplir parcelas vincendas de contrato 

que se pretende rescindir em decorrência do inadimplemento contratual da 

construtora. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (TJMG; AI 

1.0319.16.002704-5/001; Rel. Des. José Arthur Filho; Julg. 22/08/2017; 

DJEMG 05/09/2017). Portanto, a parte requerente, que vinha cumprindo 

regularmente com a sua obrigação no contrato, não pode ser prejudicada 

pelo atraso da requerida com a entrega do imóvel. Por fim, o § 2º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido na presente hipótese, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a retomada da cobrança 

das eventuais taxas condominiais que forem consideradas regularmente 

devidas. Por outro lado, entendo que, nesta fase inicial, se mostra 

incabível a exigência do depósito em Juízo do valor questionado, posto 

que, não há nos autos evidências que demonstrem que a requerida não 

terá condições de arcar com a condenação ao final da ação, ou ainda, 

informações de que a mesma esteja dilapidando seu patrimônio. Posto 

isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a parte requerida, especificamente no que se refere ao 

contrato discutido nestes autos e sob pena de aplicação de multa no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato de descumprimento, nos termos 

do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do Código de Processo 

Civil, se ABSTENHA de: a) efetuar cobranças referentes a taxa 

condominial desde a interposição da presente ação, bem como de inserir o 

nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito; b) realizar 

quaisquer dos atos previstos na cláusula 18.9 do contrato firmado, sem 

que haja autorização formal da requerente, facultada à parte requerida, 

contudo, a prática dos referidos atos acaso efetue o depósito em Juízo do 

valor integral que a parte autora entende devido à título de restituição das 

parcelas pagas. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Março de 2018, 

às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito AT

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038388-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JABSON LUIZ MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038388-53.2017.8.11.0041 AUTOR: JABSON LUIZ 

MIRANDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Jabson Luiz Miranda em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados no autos. Alega, 

o requerente, que é consumidor dos serviços prestados pela requerida 

através da unidade consumidora nº UC 2070965-5. Assevera que, no mês 

de outubro do ano de 2017, foi surpreendido com uma fatura no valor de 

R$ 825,51 (oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos). 

Sustenta que, diante da fatura, realizou reclamação junto a requerida, 

solicitando vistoria na unidade consumidora, perícia no medidor, revisão da 

fatura referente ao mês de outubro/2017 e a suspensão dos efeitos da 

fatura mencionada enquanto houver pendência de análise na via 

administrativa. Diz que, além da emissão da fatura de valor elevado, a 

requerida realizou a suspensão do fornecimento de energia aos 

18.12.2017, sob argumento de inadimplência da fatura questionada. Por 

essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida 

proceda com o restabelecimento de energia da unidade consumidora, bem 

como suspenda toda e qualquer fatura que esteja acima da média de 

consumo, qual seja, 150 Kw, enquanto perdurar a lide. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 
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sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não 

comporta deferimento. Com efeito, em que pese estar presente o segundo 

requisito supracitado, haja vista a suspensão de um serviço público 

essencial, não vislumbro, ao menos neste momento, a probabilidade do 

direito da parte autora. Isso porque a documentação trazida aos autos, 

notadamente a fatura de energia questionada referente ao mês 

outubro/2017 (Id nº 11226303), evidencia 03 (três) faturas anteriores em 

atraso, não havendo nos autos nenhum comprovante de pagamento das 

mesmas. Aliás, dentre as faturas em atraso, nota-se que a fatura vencida 

em 10.06.2017, ou seja, anterior à fatura discutidada na presente 

demanda, no valor de R$ 1.755,45 (mil setecentos e cinquenta e cinco 

reais) é superior à fatura questionada. Todavia, não há nos autos 

informação se tal fatura foi objeto de reclamação administrativa ou está 

sendo questionada judicialmente em outra demanda. Deste modo, diante do 

atraso no pagamento de outras 03 (três) faturas além da questionada, não 

se pode afirmar que a suspensão do fornecimento de energia se deu em 

razão da fatura referente ao mês de outubro/2017. Ademais, de acordo 

com os fatos narrados na reclamação realizada no Procon (Id nº 

11226370, pág. 2), de acordo com a requerida, a fatura do mês de outubro 

apresentou tal valor em razão de que no mês de setembro não teria sido 

realizado leitura do medidor da respectiva unidade consumidora. Assim, 

nesta fase de cogniação sumária, resta ausente a probabilidade do direito 

da parte autora. No tocante ao pleito de suspensão de emissão de faturas 

acima da média de consumo, entendo que tal pedido não merece guarida, 

posto que o requerente poderá realizar consumo superior à alegada média 

e assim, deverá realizar o pagamento do consumo utilizado efetivamente. 

Assim, uma vez ausentes na hipótese em tela, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais necessários, 

INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, 

caso assim se requeira e ocorra a comprovação do pagamento das 

demais faturas em atraso ou a demonstração de que as mesmas também 

foram objeto de contestação. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 11226277, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 

de Março de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito AT

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008695-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUEIROZ ANTUNES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008695-24.2017.8.11.0041 AUTOR: ROGERIO 

QUEIROZ ANTUNES RÉU: PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO W Vistos 

em Correição. Ante o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para 

desocupação voluntária do imóvel e, diante da informação de que o imóvel 

não foi desocupado (Id nº 11281120), EXPEÇA-SE novo mandado de 

imissão na posse do imóvel objeto da lide. Desde já, fica autorizado, se 

necessário, o emprego de força policial e o arrombamento, nos termos do 

art. 139, inciso VII, do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pelos documentos apresentados no Id. nº 11070044, 

DEFIRO a gratuidade da justiça à parte requerida, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028565-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERMENGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR OAB - MG87839 (ADVOGADO)

PABLO TRONCOSO OLIVEIRA OAB - MG107202 (ADVOGADO)

YOURI NESIO ABREU OAB - MG123883 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028565-55.2017.8.11.0041 AUTOR: SERMENGE 

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA RÉU: CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - 

ENPA CONTÉCNICA W Vistos. Cuida-se de Ação de Reintegração de 

Posse c/c Perdas e Danos, com tutela de urgência ajuizada por Semerge 

Serviços Mecanizados de Engenharia Ltda em desfavor Consórcio 

Mendes Júnior- ENPA Contécnica, ambos qualificado nos autos. Alega a 

parte autora que as partes celebraram contrato de locação que tinha por 

objeto 01 (uma) Motoniveladora New Holland RG 170, 10 (dez) rolos 

compactador CA 250 Pata e 02 (dois) rolos compactador de pneu CP 

2700. Aduz que a vigência do contrato firmado era de 364 (trezentos e 

sessenta e quatro) dias, com o início em 01.04.2014 e término em 

31.03.2015. Assevera que ficou pactuado que a devolução dos bens, 

findo o prazo contratual, seria feita no mesmo local do recebimento, com a 

presença de pessoal credenciado de ambas das partes. Narra que a 

requerida, após o término do contrato de locação, não devolveu 01 (um) 

rolo compactador CA 250 PATA. Sustenta que realizou a notificação 

extrajudicial em 22.06.2017, no entanto, o equipamento não foi devolvido. 

Requer, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse do rolo 

compactador CA 250 pata. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. A 

reintegração de posse está prevista no art. 560 do Código de Processo 

Civil, que diz que o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de 

esbulho. Para tanto, é necessário que o autor prove sua posse, o esbulho 

provocado pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse, para o caso 

da ação de reintegração.Veja-se. “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a 

sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Na 

hipótese dos autos, trata-se de ação de reintegração de posse de bem 

móvel, objeto de contrato de locação por prazo determinado celebrado 

entre as partes. Nesse diapasão, a data do esbulho corresponde ao 

término da vigência do contrato, que ocorreu aos 31.03.2015 (Id. nº 

9863874, pág. 2) e, portanto, há mais de ano e dia. Ocorre que, nos 

termos do art. 558 do Código de Processo Civil[1], o procedimento especial 

que permite a concessão da reintegração de posse em sede liminar é 

apenas para ação de força nova, ou seja, dentro de ano e dia da data do 

esbulho afirmado na exordial. Logo, tendo em conta a carência de 

preenchimento dos requisitos do art. 558 do CPC, resta incabível, in casu, 

a concessão liminar da reintegração de posse em favor da parte autora. 

Registra-se que, como é cediço, ainda que não seja possível deferir a 

liminar com fundamento no art. 558, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, poderá o Juízo deferir a medida com base no art. 300 

desse mesmo Diploma Legal. Destarte, acerca do assunto, são 
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esclarecedores os ensinamentos do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni: 

“Diante do art. 558, CPC, será possível conceder tutela antecipatória se 

ficar evidenciada circunstância que conduzir à conclusão de urgência no 

deferimento de reintegração ou restar demonstrado motivo que tenha 

obstaculizado a propositura da ação no prazo de ano e dia. Quer dizer 

que a tutela antecipatória, depois de passado ano e dia do esbulho, exige 

a prova dos requisitos do art. 561, CPC, somada á prova de fato 

caracterizador de urgência.”[2] Portanto, para que seja possível o 

deferimento da reintegração de posse quando já decorridos mais de ano e 

dia do esbulho, necessário estarem presentes os requisitos da tutela de 

urgência [a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo], o que, na espécie, não ocorreu. Com efeito, a 

empresa autora somente diligenciou para proceder com a notificação 

extrajudicial da parte requerida quando já decorridos mais de 02 (dois) 

anos do término do contrato firmado entre as partes (22.06.2017, Id. nº 

9863924), pelo que entendo ausente o perigo de dano e/ou risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, tratando de bem móvel, melhor se 

afigura aguardar a oitiva da parte contrária e a instauração do 

contraditório para exame seguro e definitivo sobre a controvérsia 

estabelecida nos autos. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reintegração 

de posse liminar, uma vez que, sendo o esbulho datado de mais de ano e 

dia, incabível a aplicação do procedimento especial (art. 558, páragrafo 

único, CPC), assim como ausente, ao menos por ora, a demonstração dos 

requisitos necessários a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC). 

No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2018, às 09h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 558. Regem o 

procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da 

Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da 

turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. 

Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não 

perdendo, contudo, o caráter possessório”. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. 

Novo Código de processo civil comentado; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Curz Arenhart, Daniel Mitidiero. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2017. pág. 711.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004353-67.2017.8.11.0041 AUTOR: MEIRE DE 

FATIMA REIS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Meire de Fátima Reis em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A, ambas qualificadas nos autos. Narra a parte 

autora que, em julho do ano de 2016, solicitou o cancelamento/suspensão 

dos serviços de energia na unidade consumidora nº 6/407222-9, uma vez 

que mudaria de residência e colocaria o imóvel no qual está instalada a 

unidade consumidora para locação. Porém, aduz que, além da requerida 

não ter realizado o cancelamento do serviço, emitiu faturas posteriores 

que culminaram na negativação dos seus dados. Com o escopo de 

suspender a negativação que sustenta ser indevida, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida retire a negativação efetuada no 

cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo 

a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode 

ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

4876820), o que dá suporte à alegação da parte autora. Consta, ainda, na 

exordial, que a parte autora solicitou o cancelamento do fornecimento do 

serviço em sua unidade consumidora em julho de 2017, assim como que, a 

partir desta data, o imóvel permaneceu desocupado. Ademais, apesar de 

não trazer aos autos documento que comprove a solicitação do 

cancelamento, afirma que tal pedido foi realizado sob o protocolo nº 

36905984 (Id nº 5546666). Nessas situações, compete à parte requerida 

demonstrar que o protocolo de atendimento não se refere à solicitação 

informada pela parte autora. Vide julgado a seguir, in verbis: “APELAÇÃO. 

INCLUSÃO INDEVIDA DO CPF DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO E 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, 

DO CPC/73. QUANTUM INDENIZATÓRIO ACERTADO DIANTE DAS 

CIRSCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO IMPROVIDO. Tendo o Autor 

acostado aos autos protocolo de requerimento de cancelamento do 

contrato de fornecimento de energia elétrica, caberia à Apelante 

comprovar que tal documento não equivaleria à conta discutida nos autos, 

o que não ocorreu. A Apelante sequer comprovou a existência de um 

segundo contrato em nome do Apelado, que justificasse a existência de 

pedido de protocolo diverso. Descumprida a regra da distribuição do ônus 

da prova. Recurso Improvido. Sentença mantida”. (TJBA; AP 

0000553-32.2012.8.05.0060; Barreiras; Turma Cível da Câmara Especial 

do Extremo Oeste Baiana; Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva; DJBA 

29/08/2016; Pág. 369). Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação 

persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que 

ficará impossibilitada de trabalhar com créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em 

apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior e regular inclusão do nome da requerente nos órgãos restritivos 

de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

PROCEDA com a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, no que se refere especificamente ao débito discutido 

nestes autos. Para o caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando o documento 

acostado ao Id nº 4876802, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de Abril de 2018, às 

11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 
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Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036784-57.2017.8.11.0041 AUTOR: JATUARANA 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP RÉU: ORTO PRIME MT 

COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME AT Vistos. Cuida-se 

de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, 

com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Jaturana Administração e 

Participações Ltda em desfavor de Orto Prime MT Comércio de Produtos 

Cirúrgicos. Aduz a parte autora que firmou com a requerida contrato de 

locação de imóvel não residencial, tendo como objeto as salas nº 1005 e 

1006, do Edifício Jardim Cuiabá Office Flat, localizado à Rua J. Marcio, 

Bairro Jardim Primavera, nesta urbe. Sustenta, ainda, que a requerida se 

encontra inadimplente com os aluguéis relativos aos meses de março a 

novembro do ano de 2017, bem como com as taxas condominiais 

referentes ao mesmo período, além do mês de janeiro do mesmo ano. 

Desse modo, a requerente postula a concessão da liminar de despejo. É o 

sucinto relatório. DECIDO. Na presente ação, pretende a locadora despejar 

a locatária em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos 

locatícios. As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 

59 da Lei nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: 

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de 

despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX 

– a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo.” Portanto, para o 

deferimento do pedido liminar de despejo, mostra-se necessário: a) o 

oferecimento de caução no valor correspondente a três meses de aluguel; 

e b) estar o contrato desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 

37 da Lei do Inquilinato, quais sejam: caução, fiança ou seguro de fiança 

locatícia. Pois bem. Com relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato 

firmando entre as partes (Id. nº 11013071), que se trata de locação para 

fim comercial com vigência inicialmente fixada até julho de 2020 (item III – 

Id. nº 11013071, pág.1), sendo que o contrato está desprovido das 

garantias previstas no artigo 37 supracitado. Anoto que, muito embora o 

requerente não tenha acostado aos autos a notificação extrajudicial, tal 

requisito é dispensável, quando evidenciada a mora do devedor. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 59, §1º, IX, DA LEI DE Nº 

8.245/1991 - RECURSO DESPROVIDO. 1.Em ações de despejo por falta de 

pagamento, a mora do devedor constitui-se pelo simples inadimplemento 

da obrigação na data convencionada, não se exigindo notificação 

extrajudicial para este fim. 2. A lei não exige que a caução seja prestada 

apenas em dinheiro, tendo apenas estabelecido o seu valor 

mínimo.”(TJ/MT, AI 43205/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 10/06/2016) Ademais, consta nos autos o relatório dos 

débitos condominiais (Id nº 11013722), documento esse que demonstra a 

inadimplência da locatária. Portanto, demonstrada de forma clara a relação 

locaticia existente entre as partes, assim como estando preenchidos os 

requisitos exigidos, impõe-se o deferimento da liminar postulada pela 

requerente, ficando o despejo condicionado à prestação de caução 

equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no art. 59, § 

1º, da Lei 8.245/91. Lado outro, necessário ressaltar que a ordem de 

despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o prazo para 

desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º do supracitado artigo. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, por conseguinte, determino o 

quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para prestar caução, no valor 

equivalente a três meses de aluguel; 2. Prestada a caução, EXPEÇA-SE o 

mandado de intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no mesmo prazo, 

efetue depósito judicial do valor total devido, sob pena de despejo 

compulsório. 3. Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem purgada a 

mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo 

coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, 

com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, mediante termo. 

4. Uma vez efetivado o despejo, removam-se os bens encontrados, se o 

interessado não os remover, cabendo à parte autora disponibilizar ao 

Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento da ordem. 5. 

Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força policial e o 

arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de Abril de 2018, às 

10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032385-82.2017.8.11.0041 AUTOR: MICHEL DAUD 

AYOUB SOBRINHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO W Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Michel Daud Ayoub Sobrinho em face da decisão de Id nº 10627324, que 

indeferiu a tutela antecipada para obrigar a requerida ao custeio de dos 

tratamentos não cobertos pelo plano. Os embargos foram interpostos 

tempestivamente. É relato do necessário. DECIDO. Como é cediço, os 

embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim prevê: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” Na hipótese vertente, o 
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embargante assevera que a decisão foi omissa sob o argumento de que, 

na exordial, o pedido foi de obrigar a requerida ao custeio de todos os 

procedimentos necessários à manutenção da saúde do autor, bem como 

de declarar o direito do autor à restituição do valor desembolsado para o 

custeio do procedimento de emergência. Requer, assim, que seja 

complementada a decisão para sanar omissão, consistente na ausência 

de apreciação do pedido de tutela antecipada para declarar o direito do 

embargante em ser restituído dos valores desembolsados e ressarcidos a 

menor pela requerida. Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os 

embargos merecem parcial acolhimento. Destarte, quanto ao indeferimento 

da tutela antecipada para determinar a cobertura de todos os 

procedimento necessários à manutenção da saúde do autor/embargante, 

o que se verifica nas pretensões dos embargos é a rediscussão de 

matéria já apreciada no decisum atacado, o que não pode ser admitido via 

embargos, sendo matéria de recurso. Entretanto, no que se refere ao 

pedido de declaração do direito ao ressarcimento dos valores pagos no 

procedimento não coberto pela requerida, verifico que, de fato, a decisão 

foi omissa por não tê-lo apreciado. Nesse ponto, portanto, os presente 

embargos, devem ser conhecidos, mas, no mérito, não comportam 

provimento. Com efeito, em detida análise do caderno processual, verifico 

que realmente o requerente pugnou pela antecipação de tutela para 

declaração do seu direito à restituição de valores desembolsados para 

custeio do procedimento de emergência (contenção hemorrágica) 

realizado em 16/06/2017 em São Paulo. Desta forma, passo a análise da 

omissão apontada. Pois bem. O art. 300 do Código de Processo Civil 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito e 

no perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”.[1] Portanto, 

consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Entretanto, no caso em apreço, não há comprovação sumária do direito 

invocado pela parte autora, uma vez que, por mais que tenha tido gastos e 

tenha sido ressarcido apenas de parte dos valores, os documentos até 

então carreados aos autos não são, por si só, hábeis a comprovar o 

direito ao reembolso do valor pleiteado, o que torna inviável a concessão 

da tutela antecipada neste momento. Ademais, em que pese o embargante 

afirmar ter enviado ofício à requerida requerendo o ressarcimento do 

valores, haja vista ter gasto a importância de R$ 95.797,00 (noventa e 

cinco mil, setecentos e noventa e sete reais), deixou de acostar aos autos 

o respectivo documento. Consigno, ainda, que não há nos autos, 

documento emitido pela requerida justificando o valor ressarcido de R$ 

36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo imprescindível a dilação 

probatória para formação do Juízo de convencimento. A propósito, 

colaciono entendimento jurisprudencial sobre o tema, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Plano de saúde. Rtu de próstata e 

ultrassom focalizado de alta intensidade (hifu). Tutela antecipada de 

urgência. Tratamento realizado à expensas do autor, fora da rede 

credenciada, antes mesmo da citação da ré/agravante. Decisão que 

ordena o imediato reembolso integral das despesas do tratamento. 

Urgência que motivou a concessão da liminar superada. Risco de dano 

ausente. Discussão que se restringe a eventual direito de ressarcimento 

dos valores desembolsados. Necessidade de dilação probatória, com 

observância do contraditório e ampla defesa. Decisão revogada. Recurso 

provido”. (TJPR; Ag Instr 1707661-6; Curitiba; Nona Câmara Cível; Relª 

Desª Vilma Régia Ramos de Rezende; Julg. 16/11/2017; DJPR 27/11/2017; 

Pág. 254). Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais, e sendo 

necessária a formação do contraditório e a dilação probatória, CONHEÇO 

os embargos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, o que faço para, 

sanando a omissão apontada, INDEFERIR a tutela antecipada requerida no 

item (iii) da petição inicial (Id. nº 10798825, pág. 25), sem prejuízo de sua 

posterior reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação 

dos pressupostos necessários. No mais, aguarde-se a audiência de 

conciliação designada para o dia 05.03.2018, às 11h:30, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

16 de janeiro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São 

Paulo: Saraiva, 2015. p.24.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026370-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CRETUCHI ANDOLPHO (AUTOR)

RODRIGO ANDOLPHO (AUTOR)

RIDALTON ANDOLPHO (AUTOR)

VALERIA CRETUCHI ANDOLPHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (RÉU)

DANIEL SILAS DA CUNHA PAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026370-97.2017.8.11.0041 AUTOR: VALERIA 

CRETUCHI ANDOLPHO, RIDALTON ANDOLPHO, LIVIA CRETUCHI 

ANDOLPHO, RODRIGO ANDOLPHO RÉU: DANIEL SILAS DA CUNHA PAES, 

CLAUDIA FRANCISCA DO NASCIMENTO AT Vistos em Correição. Trata-se 

de Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Cobrança de Aluguel e 

Reintegração de Posse, com pedido de liminar inaudita altera pars, 

ajuizada por Ridalton Andolpho, Valéria Cretuchi Andolpho, Lívia Cretuhi 

Andolpho e Rodrigo Andolpho em desfavor de Daniel Silas Dacunha Paes 

e Claudia Francisca do Nascimento, todos qualificados na exordial. Aos 

12.09.2017, restou indeferido o pedido de tutela de urgência, sendo 

designada audiência de conciliação para o dia 07.11.2017 (Id nº 9787694). 

Procedeu-se a citação apenas da requerida Claudia Francisca do 

Nascimento, sendo desconhecido o novo endereço do segundo requerido 

(Id nº 10341756). A supracitada requerida, devidamente citada, contestou 

a presente ação, oportunidade em que apresentou reconvenção, 

pleiteando os benefícios da justiça gratuita (Id nº 10829788, pág. 9). Diante 

da citação parcial, a parte autora foi intimada para apresentar novo 

endereço do segundo requerido (Id nº 10878868), ocasião em que pleiteou 

a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, bem como as 

empresas de telefonia, a fim de que forneçam o endereço do segundo 

requerido (Id nº 10910112). Em síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) 

Ausência na Audiência de Conciliação: Considerando que as procurações 

acostadas aos autos pelos autores não se tratam de procurações 

especificas, entendo que não restou atendida a exigência do § 10 do art. 

334 do CPC, razão pela qual restou configurada a ausência injustificada 

da parte autora à audiência de conciliação (Id nº 10871942), ato para o 

qual foi devidamente intimada por seu advogado (Id. nº 10215727). Assim 

sendo, APLICO MULTA por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. (ii) 

Pedido de Justiça Gratuita na Recovenção: Verifica-se que a parte 

reconvinte pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 
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possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a 

requerida/reconvinte, sequer acostou aos autos a declaração de 

hipossuficiência e/ou outros documentos hábeis a comprovar sua renda, 

situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada 

hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer 

os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar à parte reconvinte trazer comprovação 

do preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a reconvinte/requerida Cláudia 

Francisca do Nascimento para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. (iii) 

Regularização da Representação: Considerando que as peças defensivas 

estão desacompanhadas de quaisquer documentos, deverá a reconvinte, 

no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação 

processual, acostando aos autos o instrumento procuratório, sob pena de 

revelia, nos termos do art. 76, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil. 

(iv) Busca de Endereço: Por fim, considerando que restou frustrada a 

tentativa de citação do requerido Daniel Silas Dacunha Paes, DETERMINO 

seja realizada consulta via sistema INFOJUD, com o fito de obter o 

endereço do referido demandado. Sendo frutífera a pesquisa, proceda-se 

com a citação no endereço encontrado. Atendidas as determinações ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011943-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011943-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES W Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa de Título 

Extrajudicial proposta por Condomínio Civil Pantanal Shopping em face de 

Dismobras Importação Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A e de Erivelto da Silva Gasques. A primeira 

executada restou devidamente citada, consoante certidão constante no 

movimento Id. nº 9212192. Por sua vez, o segundo executado não foi 

localizado para ser citado pessoalmente, oportunidade em que, sob a 

suspeita de estar se ocultando para obstar a consumação do ato 

processual, foi citado por hora certa na pessoa da sua funcionária, Srª 

Ivone Francisco de Sá, conforme certificado no Id. nº 9396203. A citação 

por hora certa se aperfeiçoou com o envio da carta de cientificação no 

prazo legal (Id. nº 10300915). Em busca de ver o seu crédito satisfeito, o 

exequente pugna pela penhora de dinheiro via sistema BACENJUD, 

apresentando cálculo atualizado do valor devido (Id. nº 9460777). Pois 

bem. Considerando que, nesta data, os embargos à execução opostos 

pelo executado Erivelto da Silva Gasques foram recebidos sem efeito 

suspensivo (autos nº 1027660-50.2017.8.11.0041), DEFIRO o pedido de 

penhora via BACENJUD formulado pela parte exequente. Anoto que nesta 

hipótese é desnecessário que o credor diligencie na localização de bens 

passíveis de constrição, uma vez que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil. Registro que, tendo o feito permanecido concluso para 

efetivação da ordem de bloqueio, a providência restou cumprida de acordo 

com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para 

tanto, a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem 

prévia ciência do ato à parte executada. Realizada a tentativa de penhora 

online via sistema BACENJUD, o bloqueio de dinheiro nas contas bancárias 

da parte executada restou parcialmente exitoso em razão da insuficiência 

de saldo. Assim sendo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem, ocasião em que a parte executada deverá 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil). Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 
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indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1017884-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AMANDA COELHO BACARIN (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR BACARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017884-60.2016.8.11.0041 REQUERENTE: UNICA 

FOMENTO MERCANTIL LTDA REQUERIDO: REPORPACK BRASIL 

DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS 

LTDA - EPP, AMANDA COELHO BACARIN, FERNANDO CESAR BACARIN 

AT Vistos. Considerando que a caução ofertada se amolda às espécies 

previstas no art. 300, §1º, do Código de Processo Civil, assim como que a 

garantia se encontra de acordo com o disposto no art. 898 do Código Civil, 

RECEBO como caução o aval lançado no título de crédito constante no 

movimento de Id. nº 10745767. Para garantir a liquidez da caução 

prestada, DETERMINO seja apresentada a cártula original na Secretaria 

deste Juízo. Uma vez apresentada em cartório a cártula, LAVRE-SE termo 

de caução fidejussória, devendo ser assinado pela avalista. Prestada a 

caução e lavrado o termo correspondente, EXPEÇA-SE o respectivo 

mandado para cumprimento da medida de urgência deferida nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D' 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035434-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NOBRE DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035434-34.2017.8.11.0041 AUTOR: MAURICIO 

NOBRE DE AMORIM RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Revisional de Consumo de 

Energia Elétrica, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Mauricio 

Nobre de Amorim em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega, o requerente, que é 

consumidor dos serviços da requerida através da unidade consumidora nº 

6/1508182-1. Assevera que, no mês de outubro do ano de 2017, foi 

surpreendido com uma fatura, referente ao mês de setembro do mesmo 

ano, no valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e 

nove centavos). Sustenta que, diante da fatura, realizou reclamação 

administrativa junto ao Procon, objetivando a aferição do medidor e o 

impedimento da suspensão do fornecimento de energia, bem como da 

negativação do seus dados. Menciona que a requerida, em resposta a 

reclamação realizada, alegou que a leitura do medidor estava correta e 

que a alteração do valor poderia estar associada a variação de 

temperatura. Diz que, além da emissão da fatura de valor elevado, a 

requerida inscreveu os seus dados no cadastro restritivo de crédito. Por 

essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, a retirada dos seus 

dados do cadastro restritivo de crédito, bem como que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica. Em síntese, eis 

o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que a fatura com vencimento em outubro/2017, no 

valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos) se destoa das faturas anteriores do mesmo ano, conforme 

análise do histórico de contas da unidade consumidora (Id nº 10807188). 

A exemplo disso, nota-se que a fatura correspondente ao mês de 

setembro/2017 (Id. nº 10807120), no valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta 

e quatro reais e cinquenta e nove centavos), contrapõe-se à fatura do 

mês anterior, qual seja, agosto/2017 (Id. nº 10807281), no valor de R$ 

231,83 ( duzentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos). Ademais, 

considerando que a fatura estava sendo discutida administrativamente, 

com audiência designada para o dia 14.03.2018 (Id nº 10807291), não se 

mostra prudente a negativação dos dados da parte autora. À propósito, 

colaciono o seguinte julgado, in verbis: “Ação declaratória de 

inexigibilidade de crédito C.C. Indenização por danos morais. Energia 

elétrica. Diferença de consumo. Sentença de procedência parcial. A 

irregularidade no medidor de energia elétrica não foi comprovadamente 

realizada pelo/a apelado/a, tampouco a impossibilidade de aferimento das 

contas anteriores alegada. Ausência de notificação do consumidor. 

Negativação do nome do autor apesar da discussão administraiva. Dano 

moral configurado. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do 

RITJSP. Recurso desprovido.”(TJSP; APL 1040585-15.2016.8.26.0100; Ac. 

10182216; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 15/02/2017; DJESP 02/03/2017). Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com seus créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o 

§ 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior e 

regular inscrição dos dados da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito. Não obstante presente os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto aos valores 

supostamente excessivos das faturas não retira da parte autora a 

obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, posto 

que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida: 1) no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do 
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nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no que se 

refere especificamente aos débitos discutidos nestes autos e até decisão 

final da causa, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c 

artigo 537, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual ; 2) SE ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia elétrica, da unidade consumidora UC nº 

6/1508182-1, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial 

do valor que a autora entende devido nas faturas questionadas 

(setembro/2017), observando-se, para tanto, a média de consumo relativa 

aos três meses anteriores ao período contestado (06, 07 e 08/2017). 

Considerando os documentos apresentado no movimento Id. nº 10954659, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 03 de Abril de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 02. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033859-88.2017.8.11.0041 AUTOR: CARRI SCHMIDT 

DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA AT Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Carrri Schimidt em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega, o requerente, que é 

consumidor dos serviços da requerida através da unidade consumidora nº 

6/249662-8. Assevera que foi surpreendido com as faturas dos meses de 

maio e junho do ano de 2017, nos valores, respectivamente, de R$ 238,14 

(duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) e R$ 219,03 (duzentos 

e dezenove reais e três centavos), visto que ressai do seu consumo 

médio. Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

bem como de inserir seus dados no cadstro restritivo de crédito. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos que as faturas com 

vencimento em maio e junho do ano de 2017, nos valores de R$ 238,14 

(duzentos e trinta e oito reaise quatorze centavos) e R$ 219,03 (duzentos 

e dezenove reais e três centavos), se destoam das faturas anteriores do 

mesmo ano, conforme análise das demais faturas acostadas no Id nº 

10883195. Ressalta-se, ainda, que, muito embora o requerente, após 

intimado para trazer aos autos a fatura constante no Id nº 10562690 de 

forma legível, tenha acostado novamente o documento de forma ilegível (Id 

nº 10883195, pág.11), é possível constatar, no campus composição de 

consumo, que o valor da outra fatura questionada é, de fato, de R$ 219,03 

(duzentos e dezenove reais e três centavos). Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a tutela não seja deferida, a parte requerente, em razão da 

negativação, sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará 

impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais, além da possibilidade de ser privada da utilização de um 

serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior inscrição dos dados da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, bem como com a regular suspensão do 

fornecimento de energia. Não obstante presente os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto 

aos valores supostamente excessivos das faturas não retira da parte 

autora a obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, 

posto que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

da unidade consumidora UC nº 6/249662-8, bem como de inserir os dados 

da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, no que se refere 

especificamente aos débitos discutidos nestes autos e até decisão final 

da causa. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao depósito 

judicial do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

questionadas (maio e junho/2017), observando-se, para tanto, a média de 

consumo relativa aos três meses anteriores ao período contestado 

(meses 02, 03 e 04/2017). Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da concessionária demandada, FIXO multa por 

descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), sem prejuízo 

de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 

77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir 
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nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

10562688, pág.3, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de Abril de 2018, às 12h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 02. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de Janeiro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000740-05.2018.8.11.0041 AUTOR: CREUZA MARIA 

MEDEIROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Creuza Maria Medeiros em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas 

nos autos. Alega a requerente que é consumidora dos serviços prestados 

pela requerida, possuindo em sua residência a unidade consumidora nº 

6/278799-2. Assevera que, aos 21.08.2017, a requerida, sem 

comunicação prévia, teria realizado inspeção no aparelho medidor de 

energia. Menciona que, em razão da inspeção, a requerida teria apurado 

fraude no aparelho, motivo pelo qual foi emitida fatura no valor de R$ 

18.628,86 (dezoito mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e seis 

centavos) à titulo de recuperação de consumo com vencimento em 

29.12.2017. Sustenta que protocolou pedido de vista administrativa do 

procedimento instaurado, sendo o mesmo reiterado, em razão da inércia 

da requerida. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia, bem como 

de inserir os dados da requerente no cadastro restritivo de crédito. Pugna, 

ainda pela exibição de cópia integral do processo que deu origem a 

cobrança indevida. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) Do Pedido de 

Justiça Gratuita: Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC . Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a autora é 

qualificada como jornalista e apresentou escritura pública de imóvel 

adiquirido pelo valor de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais), 

além de efetuar pagamento de faturas de energias em valor mensal 

superior a R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), situação que obsta, 

neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de 

recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade” . Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” Dessa forma, se faz 

imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. (ii) Da Tutela 

de Urgência: Considerando a alegada urgência da medida requerida em 

sede liminar, justificada pelo provável corte de energia da unidade 

consumidora da parte autora a qualquer momento, ante a carta de reaviso 

constante no Id. nº 11376363, passo a analisar, desde já, o pedido de 

tutela antecipada. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança de fatura com vencimento em 

29.12.2017, no valor de R$ 18.628,86 (dezoito mil, seiscentos e vinte e oito 

reais e oitenta e seis centavos), conforme se afere no Id nº 11376344. 
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Ademais, consta nos autos a carta enviada pela requerida informando que 

o valor da fatura supracitada é em decorrência de inspeção realizada na 

unidade consumidora, em 21.08.2017, na qual restou constatada 

anormalidade que provocou faturamento a menor (Id nº 11376327). Ressai 

da referida carta, ainda, que os meses de recuperação de consumo a 

serem cobrados na fatura com vencimento em 29.12.2017 abrangem o 

período de 10/2015 a 08/2017. Desse modo, observa-se que se trata de 

cobrança relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, cosoante entendimento 

consolidado na jurisprudência, incabível a suspensão do fornecimento de 

energia por débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono ementa do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato-Grossense: “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016).Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Ademais, o Superior Tribunal 

de Justiça já firmou o entendimento de que é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos quando o débito for decorrente de 

fraude no medidor de consumo de energia apurado de forma unilateral. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. VERIFICAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E 

DOCUMENTOS. ANÁLISE DE CERTIDÃO PARA ESTABELECIMENTO DE 

TERMO INICIAL DA RECONVENÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante orientação desta 

Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de 

consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 

Precedentes.” [...] 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1478948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

20/3/2015). No tocante a inscrição de dados nos cadastro restritivos de 

crédito por débitos relativos a fatura de recuperação de consumo, há 

precedentes jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando 

há demanda judicial discutindo a existência do débito. À propósito, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA 

ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há 

indícios de que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é 

incorreto. Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. 

Havendo discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, no que se concerne à 

impossibilidade de suspensão de fornecimento do serviço e de 

negativação dos dados da parte autora, entendo presente a probabilidade 

do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação ocorra, a parte 

requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará 

impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Ademais, o perigo de dano perdura, ainda, em razão do fato 

de que, caso ocorra a suspensão do serviço, a parte requerente estará 

sendo privada indevidamente da prestação de um serviço público 

essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior suspensão regular do serviço, bem como com a inscrição dos 

dados da autora no cadastro restritivo de crédito. Por outro lado, no que 

se refere ao pedido de exibição de documentos, anoto que o mesmo não 

comporta deferimento nessa seara inaugural. Com efeito, embora a ação 

cautelar de exibição de documentos tenha sido retirada do sistema 

processual civil pátrio pela Lei nº 13.105/2015, que institui o novo Código 

de Processo Civil, é certo que não há óbice ao processamento do pedido 

de tutela provisória cautelar antecedente (preparatório), o qual deverá 

tramitar sob o rito dos arts. 305 a 310 do CPC, sendo possível o 

aditamento da petição inicial no momento de formulação do pedido principal 

(art. 308, § 2º). Entretanto, esse não é o caso dos autos, haja vista que a 

parte autora já ajuizou a ação principal, visando a declaração de nulidade 

do débito. Ademais, não estão presentes os requisitos necessários para 

antecipação de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC), na medida em 

que os documentos cuja exibição é postulada podem ser, inclusive, 

apresentados por ocasião da apresentação da contestação, inclusive 

como meio da parte requerida se opor aos fatos alegados pela parte 

autora. Por fim, in casu, considerando que a exibição de documento ou 

coisa se trata de meio de prova (arts. 396 e s., CPC), eventual pedido de 

exibição de documentos poderá, ainda, ser apreciado por ocasião da fase 

de saneamento e organização do processo, quando o Juízo especificar os 

meios de provas admitidos (art. 357, inciso II, CPC). Assim sendo, entendo 

que o pedido de tutela de urgência comporta parcial deferimento. (iii) 

Dispositivo: Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no que refere ao débito discutido 

nestes autos, SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora nº 6/278799-2, bem como de inscrever os dados da 

requerente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do Código de Processo Civil. No 

mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de Abril de 2018, às 09h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, do Código de Processo Civil. Por fim, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Uma 

vez apresentados os documentos necessários à comprovação da 

alegada hipossuficiência econômica ou transcorrido o prazo para tanto, 
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remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000708-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000708-97.2018.8.11.0041 AUTOR: ROSELI 

FERREIRA LIMA RÉU: VIA VAREJO S/A W Vistos em Correição. 

Considerando que o documento de negativação acostado nos autos não 

tem força probante necessária a conferir segurança jurídica à análise do 

pleito liminar, posto que emitido há quase 01 (um) ano (Id. nº 11372645), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial com o fito de juntar aos autos comprovante de negativação 

devidamente atualizado, a comprovar que os seus dados permanecem 

inclusos nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de extinção do 

feito, ex vi do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

tendo em vista que a procuração acostada no movimento Id. nº 11054542 

não é contemporânea ao ajuizamento da ação, deverá a parte autora, em 

igual prazo, regularizar a sua representação, com a juntada de nova 

procuração com data atualizada, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022106-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022106-71.2016.8.11.0041 AUTOR: PRISCILA 

FERNANDES DE ALMEIDA RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Vistos em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada por Priscila 

Fernandes de Almeida em desfavor de Anhanguera Educacional. O pedido 

de tutela de urgência foi deferido na decisão constante no Id. nº 

10364151, determinando que a parte requerida retire o nome da 

requerente dos cadastros restritivos de crédito. Não obstante, 

compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente, por meio da 

petição acostada no Id. nº 1077616, apresentou pedido de desistência da 

demanda. É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a parte requerida 

não apresentou contestação, é cabível a desistência da ação sem a oitiva 

da parte adversa, com a extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da ação apresentada pela parte 

autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do art. 485, inciso VIII, do supracitado Diploma Processual. Deixo 

de fixar honorários advocatícios porque o pedido de desistência foi 

apresentado antes do ingresso do advogado da parte requerida nos 

autos. Com fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora (Id. nº 

10364151), anoto que a exigibilidade das obrigações, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Por fim, registro, por oportuno, que, não obstante o 

certificado pelo gestor no Id. nº 11121557, o cronograma anexo ao Ofício 

nº 318/2016-CCMC recebido neste gabinete da 8ª Vara Cível continha o 

dia 19.12.2017 como data prevista para designação de audiências, 

conforme digitalização que segue. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito V

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037352-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

JEAN VANDES DA SILVA (REQUERENTE)

JENIFFER FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

JEFFERSON VANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELIA CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037352-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARMELIA 

CORREA DA SILVA, JEFFERSON VANDES DA SILVA, JENIFFER 

FERNANDA DA SILVA, JEAN VANDES DA SILVA REQUERIDO: CARMELIA 

CORREA DA SILVA Vistos em Correição. Trata-se de Alvará Judicial 

ajuizado por Carmelia Correa da Silva e Outros, objetivando o 

levantamento de valores que teriam sido deixados pelo de cujus Helio 

Vandes da Silva, a título de crédito relativos a PIS e FGTS, depositados na 

Caixa Econômica Federal. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os 

autos, sobressai-se a incompetência deste Juízo, posto que há de se 

reconhecer a indeclinável competência da Vara de Família e Sucessões 

da Comarca para o processamento do presente pedido de alvará judicial. 

Com efeito, este feito deve ser redistribuído a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, as quais têm 

competência para processar e julgar questões desta natureza. Nesse 

sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO 

FALECIDO -DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO 

CÍVEL -INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. 

- A matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado 

na Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código 

Civil) e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da 

Vara de Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente 

incompetente para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para 

resgate de valores deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela 

Lei 6.858/80. Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a 

nulidade dos atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo 

competente, nos termos do § 2°, do artigo 113, do CPC/73”. (TJMG, AI 

10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 

4/8/2015, p. 7/8/2015). Nesse diapasão, estabelecida competência 

específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se 

incompetente para o processamento e julgamento do presente Alvará 

Judicial. Anota-se que se trata de competência em razão da matéria e, 

portanto, absoluta, passível de declaração de ofício, nos termos do art. 64, 

§ 1º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, DECLINO , de ofício, o 

processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, o que faço com fulcro 

nos artigos 64, § 1°, e 337, inciso II e § 5°, ambos do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito W

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023864-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL TOWERS BRASIL PECUARIA LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CARANDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023864-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

UNIVERSAL TOWERS BRASIL PECUARIA LTDA REQUERIDO: 

AGROPECUARIA CARANDA LTDA - ME W Vistos em Correição. Nos 

termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora sobre eventual litispendência do 

presente feito com os autos de nº 1014843-51.2017.8.11.0041, nos 

termos do alegado pela parte requerida no movimento de Id. nº 11247364. 

Atendida a determinação supra ou decorrido o prazo para tanto, retornem 

os autos conclusos. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021125-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO)

MELLIZA MARQUES CIRONE OAB - SP339744 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMATEL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARILDO PIRES TEIXEIRA OAB - MG97944 (ADVOGADO)

RENATO TEIXEIRA PIRES OAB - MG70194 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021125-08.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: EQUIPAV 

ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ALUMATEL CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA - EPP V Vistos, Trata-se de Embargos à 

Execução opostos por Equipav Engenharia Ltda em desfavor de Alumatel 

Construções e Terraplanagem Ltda, ante a ação de Execução de Títulos 

Executivos Extrajudiciais nº 1006590-74.2017.8.11.0041. Compulsando os 

autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 10803823), o qual 

é expressão legítima de suas vontades e representa composição para 

solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os pressupostos 

necessários, notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Os honorários advocatícios e as custas processuais 

deverão ser arcados na forma. As partes acordaram pela dispensa do 

prazo recursal. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Considerando que as partes 

acordaram pela dispensa do prazo recursal, certifique-se, desde já, o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022552-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA (EMBARGANTE)

AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO)

MELLIZA MARQUES CIRONE OAB - SP339744 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMATEL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022552-40.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: AGRIMAT 

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, DIRECAO CONSULTORIA E 

ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ALUMATEL CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA - EPP V Vistos em Correição. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por Agrimat Engenharia e Empreendimento 

Ltda e Direção Consultoria e Engenharia Ltda em desfavor de, Alumatel 

Construções E Terraplanagem Ltda, ante a ação de Execução de Títulos 

Executivos Extrajudiciais nº 1006590-74.2017.8.11.0041. Compulsando os 

autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 10803928), o qual 

é expressão legítima de suas vontades e representa composição para 

solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os pressupostos 

necessários, notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Os honorários advocatícios e as custas processuais 

deverão ser arcados na forma pactuada. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Considerando 

que as partes acordaram pela dispensa do prazo recursal, certifique-se, 

desde já, o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003132-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOSLAINE DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003132-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LOSLAINE 

DOMINGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA W Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Reparação por Danos Morais e Materiais, com pedido de repetição de 

indébito e lucros cessantes, ajuizada por Loslaine Domingues de Oliveira 

em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A. Por meio do 

decisum constante no Id. nº 4809366, restou determinada a emenda da 

petição inicial. Em seguida, a parte requerente atendeu ao comando 

judicial, apresentando cópia do contrato de compra e venda (Id. nº 

4900607). Não obstante, por meio da petição acostada no Id. nº 9357072, 

a autora apresentou pedido de desistência da demanda. É o breve relato. 

DECIDO. O feito comporta imediato julgamento. Destarte, a parte autora 

apresentou pedido de extinção do feito, expressando interesse na 

desistência da ação (Id. nº 9357072). Como é cediço, a desistência da 

ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova 

ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se tratar de direito 

disponível, é medida que se impõe. Ademais, tendo em vista que a citação 

da parte requerida não restou concretizada, cabível a desistência da ação 

sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem resolução 

de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante o exposto, em 

cumprimento ao disposto no art. 200 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência exteriorizada 

pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente 

ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

citado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários advocatícios porque 

a desistência ocorreu antes da citação da parte requerida nos autos. Com 

fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Contudo, considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

4769559, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil Ante o deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

anoto que a exigibilidade das obrigações, a menos que o credor 

demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 
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extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019352-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JOSE HERMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019352-59.2016.8.11.0041 

AUTOR: LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: HELIO JOSE HERMES Vistos etc. 

Considerando que a parte requerida não foi devidamente citada, conforme 

se depreende da Correspondência Devolvida (ID.6121332), REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2018 às 12h00m, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. CITE-SE o 

requerido conforme indicado no petitório de ID 7266168. No mais, 

determino o integral cumprimento da decisão anteriormente proferida nos 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033471-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA MESQUITA (AUTOR)

SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033471-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA, RONALDO DA 

SILVA MESQUITA RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E 

A INFANCIA DE CUIABA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2018 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023858-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ARACI MATEUS MACHADO SANTANA (AUTOR)

MARIA ESTERLITA DOS SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

GONCALO BENEDITO DE ANDRADE (AUTOR)

ADEMILDES TITO CAMARCO (AUTOR)

ALEZANDRO JOSE DE SANTANA (AUTOR)

CELIA GARCIA BARBOSA (AUTOR)

PAULO DE MENEZES BARBOSA (AUTOR)

LUZIA SILVA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023858-78.2016.8.11.0041 AUTOR: GONCALO 

BENEDITO DE ANDRADE, LUZIA SILVA DE MIRANDA, ALEZANDRO JOSE 

DE SANTANA, AMANDA ARACI MATEUS MACHADO SANTANA, PAULO 

DE MENEZES BARBOSA, CELIA GARCIA BARBOSA, ADEMILDES TITO 

CAMARCO, MARIA ESTERLITA DOS SANTOS DE SOUZA RÉU: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS 

S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 1 de dezembro de 2017. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033356-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEDRO HELIODORO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

P.S. DO PRADO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033356-67.2017.8.11.0041 

AUTOR: REGINALDO PEDRO HELIODORO LOPES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, P.S. DO PRADO - ME Vistos 

etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2018 às 09h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005270-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005270-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Considerando que a parte requerida não foi devidamente citada, conforme 

se depreende da análise dos autos, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2018 às 09h00m, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. No mais, determino o integral 

cumprimento da decisão anteriormente proferida nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013351-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013351-24.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDERSON CARLOS DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos etc. Considerando que a parte requerida não foi devidamente 

citada, conforme se depreende da análise dos autos, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 26/02/2018 às 08h30m, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - Sala 04. No mais, 

determino o integral cumprimento da decisão anteriormente proferida nos 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036823-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA OAB - SP0241338A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA ANDRADE DE CAMPOS E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036823-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE 

INFRAESTRUTURAS LTDA. RÉU: CELINA ANDRADE DE CAMPOS E SILVA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

23/02/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012667-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para comparecer na secretaria para 

assinar o termo de caução. MARIA FELIX Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015055-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias quanto 

a certidão do oficial de justiça, requerendo o que entender de direito. 

Cesar Adriane Leôncio Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002882-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ANDRADE AMERICANO OAB - MG106690 (ADVOGADO)

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MG104784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033878-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UENDES CANDIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033878-94.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: UENDES CANDIDO FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora manifesta 

desinteresse na realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso 

VII do CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 21/02/2018 às 11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033411-18.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DENIS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033411-18.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DENIS OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora manifesta 

desinteresse na realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso 

VII do CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 21/02/2018 às 12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035516-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035516-65.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SELSO FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/02/2018 às 11h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035509-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEIXOTO BALESTEROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035509-73.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JANAINA PEIXOTO BALESTEROS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/02/2018 às 11h15min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035492-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035492-37.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE LUIZ PEREIRA GUEDES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/02/2018 às 11h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001059-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR BIANCHIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001059-07.2017.8.11.0041 AUTOR: VOLMIR 

BIANCHIM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos 

intimando a parte apelada / autora para contrarrazoar o recurso de 
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apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 

2017. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008893-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

CLAUDEMIR LOPES (AUTOR)

ERLON FABIO DE CAMPOS (AUTOR)

ANIBAL MORAES DO VAL NETO (AUTOR)

EDSON FIDELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO CESAR ZAGO OAB - MT0012737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008893-61.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDSON FIDELIX DA SILVA, ANIBAL MORAES DO VAL NETO, 

ERLON FABIO DE CAMPOS, CLAUDEMIR LOPES, LINDOMAR PEREIRA DA 

SILVA RÉU: ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR 

Vistos etc. Por meio do documento de ID n. 932655 as partes 

apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção da ação, nos moldes do artigo 487, 

III alínea a e b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelas partes e o 

patrono do autor. Intimado o advogado do autor acerca do acordo, 

quedou-se inerte, conforme certidão da Serventia Judicial. Considerando a 

advertência que o silêncio valeria como anuência ao acordo, e diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III alínea a e b do Código de Processo Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038004-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSMAR BERGAMASCO (RÉU)

AIRTO BATISTA FERREIRA (RÉU)

EMIRLEI CASTILHO BERGAMASCO (RÉU)

RONAY GOMES PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

F. M. DE AZEVEDO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038004-90.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO AUGUSTO DIAS RÉU: JOSE OSMAR BERGAMASCO, 

EMIRLEI CASTILHO BERGAMASCO, RONAY GOMES PEREIRA, AIRTO 

BATISTA FERREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de Escritura 

Pública e Registro de Compra e Venda de Imóvel com Pedido de Tutela 

Antecipada, ajuizada por ANTONIO AUGUSTO DIAS em desfavor de JOSÉ 

OSMAR MERGAMASCO E OUTROS, devidamente qualificados nos autos. 

A parte autora narra que, em 07/07/2008, adquiriu um imóvel urbano 

edificado nos Lotes 02 e 03 situados na Vila Boa Esperança, Coxipó da 

Ponte, Cuiabá-MT, tendo como vendedores Oscar Nunes da Silva e Ivoni 

Aparecida Godoy da Silva. A compra e venda foi formalizada por meio de 

escritura de compra e venda. Assevera que os vendedores outorgaram a 

Americo Viana de Almeida procuração pública lavrada no Livro n° 99, fls. 

133, em 29/06/2007, perante o 2° Serviço Notarial da Comarca de 

Colíder/MT, a qual foi substabelecida a Ronay Gomes Pereira 

[substabelecimentos lavrado no Livro 010, fls. 054, em 21/05/2008 perante 

o 2° Serviço Notarial da Comarca de Colíder/MT], a fim de representá-los 

na compra e venda. O autor explana que o requerido Roney, 

acompanhado do segundo demandado, Airto, e do Cartorário do Serviço 

Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, Comarca de Várzea 

Grande-MT, compareceram em sua casa, oportunidade em que assinou 

uma procuração pública, registrada no Livro 40, fld. 0157, após a 

alegação de Ronay, pessoa em quem confiava, de que necessitava dessa 

procuração para receber um crédito em nome do requerente. Segue 

relatando que o imóvel objeto da demanda esta locado há vários anos, 

tendo o contrato sido renovado em 30/04/2016. Diz ainda que o locatário 

recebeu uma notificação de que o imóvel teria novos proprietários. 

Assevera que a venda é nula, tendo em vista que o locatário não foi 

avisado da mesma, não exercendo seu direito de preferência. Ressalta 

que o imóvel fora vendido abaixo do valor venal do imóvel e em tempo 

ínfimo, posto que substabelecimento foi passado ao requerido em 

06/11/2017, a venda foi escriturada em 14/11/2017 e registrada na 

matricula do imóvel em 28/11/2017. Com a inicial, juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. No presente caso, o demandante pugna pela expedição de 

ofício ao Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, para que seja 

suspensa qualquer tentativa de registro na Matrícula 47.756, Livro 2HA, fl. 

150, referente à novas averbações de compra e venda, penhoras ou 

garantias; seja oficiado ao Cartório do Segundo Oficio Notarial e Registral 

Guedes da Comarca de Peixoto de Azevedo, para que realize averbação 

da escritura de compra e venda do autor, realizada em 07/07/2008, junto a 

procuração pública registrada no Livro 099, fls, 133, no Cartório do 

Segundo Ofício da Comarca de Colíder-MT e em seu substabelecimento e 

que o locatário seja intimado para que continue efetuando o pagamento 

dos alugueis em favor do autor. O autor alega que efetuou a compra de 

dos imóveis listados na exordial por meio de escritura pública, contudo, 

não foi levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóvel 

correspondente, motivo pelo qual continuavam em nome dos antigos 

proprietários. Ademais, aduz que os requeridos se valeram da referida 

questão, bem como da existência de procuração/substabelecimento, cujo 

finalidade havia se exaurido, para efetuar a venda dos mesmo imóveis 

listados na exordial a terceiros e alheio ao conhecimento do autor, seu 

proprietário. A probabilidade do direito autoral se faz consubstanciada no 

fato de, em tese, a venda ter se efetivado sem o conhecimento do real 

proprietário do imóvel, bem como o fato do inquilino também, não ter o 

conhecimento da venda, conforme boletim de ocorrência colacionado na 

peça primária, em afronta ao direito de preferência. A luz do Poder Geral 

de Cautela atribuído ao Estado Juiz, e a fim de se evitar prejuízos maiores 

a terceiros, a comunicação do CRI a fim de que averbe a margem da 

matrícula a distribuição da presente ação é medida que se impõe. No que 

tange ao pleito para anotação na procuração da sua utilização na 

escritura pública, entendo não estar presente a urgência iminente ao ponto 

do deferimento do pedido no estado em que se encontra o feito, sendo 

necessário maior dilação probatória, até porque, não encontra efeito 

prático algum, uma vez que já houve o registro da compra e venda por 

terceiros. Em relação ao pleito de comunicação do inquilino, a fim de que 

deposite os valores dos aluguéis em favor do autor, hei por bem aguardar 

a formação do contraditório para deliberação acerca da destinação das 

referidas quantias. Instaurada a lide acerca do domínio do imóvel locado, 

mais acertado, nesse momento processual de cognição sumária, o 

depósito em juízo das referidas quantias e para que após o contraditório, 

seja dada a devida destinação dos valores. Além disso, pode o juiz adotar 
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ex oficio, medidas adequadas para a se assegurar o direito. Essa 

possibilidade de concessão de medidas de oficio encontra fundamento no 

art. 297 do Código de Processo Civil, onde há previsão de o juiz determinar 

medidas provisórias que julgue adequadas ao caso concreto. Vejamos: 

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas 

para efetivação da tutela provisória. Assim, o poder geral de cautela, 

entendido como a concessão de ofício de uma medida pelo juiz, afasta, 

ainda que excepcionalmente, o princípio dispositivo, ou seja, mesmo que a 

parte não faça pedido, o juiz poderá conceder a medida que resguarde a 

parte. Ressalta-se que não há perigo da irreversibilidade dos efeitos da 

concessão da medida antecipatória, já que o provimento tem cunho 

provisório. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, o que faço para DETERMINAR seja 

oficiado ao CARTÓRIO DO SEXTO OFÍCIO DE CUIABÁ-MT, a fim de que 

registre/averbe à margem da matrícula n° 47.756 a existência da 

tramitação da presente demanda, para presunção absoluta e 

conhecimento por terceiros, a qual tem por objeto a declaração de 

nulidade averbação da venda registrado sob n. R10-47756. DETERMINO, 

ainda, que o inquilino do imóvel em questão, empresa F.M. DE AZEVEDO – 

ME representada por FERNANDO MARCHIONATTI DE AZEVEDO, seja 

notificado para que consigne nos autos o valor mensal dos alugueis, até 

ulterior deliberação do Juízo, pelas razões já explicitadas. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 26/03/2018 às 11h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). No que 

tange ao requerimento de n. 5.7 da exordial, a fim de que os cartórios 

apresentem a documentação solicitadas, o autor não demonstrou a 

impossibilidade de fazê-lo por meios próprios, e, sabe-se que a atuação 

do Poder Judiciário deve se dar de forma supletiva, assim prodencie o 

autor o cumprimento do ato requerido, e apenas no caso de negativa 

injustificada, o pleito será analisado oportunamente por este juízo. 

Intime-se. Cumpra-se, inclusive em plantão judiciário pelo Senhor Oficial de 

Justiça Plantonista, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro 

de 2017. Bruno D'Oliveira Marques Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037126-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO LOUREIRO GRANJA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037126-68.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

ALFREDO LOUREIRO GRANJA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias. A Guia de Recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037959-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOINI KLEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA KLEIN SIMON OAB - MT18781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037959-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: LOINI KLEIN RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. A autora narra ser titular da Unidade 

Consumidora n° 244479-2, onde a requerida constatou a existência de 

PROCEDIMENTO IRREGULAR – NEUTRO ISOLADO, gerando um Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI n° 623562. Aduz que no TOI, consta que 

houve consumo não faturado no período de 05/2016 a 06/2017, sendo 

gerada uma fatura na monta de R$4.278,27 (quatro mil duzentos e setenta 

e oito reais e vinte e sete centavos). Relata que impugnou o auto de 

inspeção administrativamente, contudo, a requerida indeferiu o recurso 

administrativo, mantendo a cobrança dos valores. Pugna pelo deferimento 

da antecipação de tutela para que a requerida não interrompa o 

fornecimento do serviço e proceda com a retirada de seus dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial juntou documentos. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por loini klein em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados nos 

autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE 

COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. DEFERIMENTO. 

PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão 

presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, 
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quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando o 

débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de energia 

elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos requisitos 

legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de abstenção do 

corte de energia elétrica, bem como de suspensão da exigibilidade do 

débito, tendo em vista que este está em discussão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70059358689, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de informações 

quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas atinentes à boa 

relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto 

aos documentos apresentados, quais sejam, Fatura e Termo de 

Ocorrência e Inspeção, são capazes de embasar o convencimento da 

probabilidade do direito, isso porque a fatura com vencimento em 

20/09/2017 (ID. n° 11184022) demonstra a cobrança do consumo 

recuperado. A demonstração do perigo de dano, caso seja tardia a 

entrega da prestação jurisdicional, reside na relevância do bem tutelado 

por ser um serviço indispensável. Ademais, observa-se não haver perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Quanto a de inversão ao 

ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o 

ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o 

consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras 

ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do 

CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a requerida se abstenha 

de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel de 

Unidade Consumidora nº 244479-2 e proceda com a retirada dos dados da 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da fatura objeto da 

presente demanda, até o deslinde final do feito, sob pena de aplicação de 

multa. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 26/03/2018 às 11h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Determino 

o cumprimento da medida em plantão judiciário, pelo Senhor Oficial de 

Justiça Plantonista. Cumpra-se. Bruno D'Oliveira Marques Juiz de Direito 

em Substituição Legal
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1030623-31.2017.8.11.0041 

AUTOR: MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES RÉU: UNIMED 

FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Aguarde-se o 

cumprimento do mandado expedido nos autos, bem como a audiência 

designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022269-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIVINO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022269-17.2017.8.11.0041 AUTOR: EDSON 

DIVINO FRANCISCO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022500-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEI PEREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022500-44.2017.8.11.0041 AUTOR: IRINEI 

PEREIRA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, 

bem como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 703 de 1102



Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022307-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022307-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUAN 

DAVID DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1012667-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: RB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RÉU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Considerando que não houve 

cumprimento do decisório de ID 7994432 pela secretaria judicial, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 19/02/2018, às 

08h00min, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Atente-se a Secretaria à determinação da expedição de Termo de 

Caução, conforme decisório de ID 9617173. No mais, determino o integral 

cumprimento das decisões anteriormente proferidas nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessario. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022104-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO DE CAMPOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022104-67.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

RIBEIRO DE CAMPOS FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022135-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022135-87.2017.8.11.0041 AUTOR: JUNIOR 

MORAES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, 

bem como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022568-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA SILVA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022568-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JOILSON DA SILVA LINS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014007-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VALLES LANGE VIDAL (REQUERENTE)

CLEDER VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1014007-78.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLEDER VIDAL, MARIANA VALLES LANGE VIDAL 

REQUERIDO: SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 

LTDA Vistos etc. A parte autora narra que, em 20/05/2013, firmou com a 

requerida o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de 

Unidade Autônoma, tendo por objeto o apartamento n° 602 e 3 vagas na 

garagem, pelo valor total de R$668.250,00 (seiscentos e sessenta e oito 

mil duzentos e cinquenta reais). Narram que a conclusão da obra estava 

prevista para 30/04/2016, podendo haver prorrogação por mais 180 dias, 

contudo, houve atraso injustificado. Afirmam que até a presente data não 

houve entrega do bem e que estão sendo reféns do contrato de aluguel. 

Salientam que, notificaram a requerida objetivando a rescisão contratual, 

com devolução do valor pago, mas não logrou êxito. Pugnam pela rescisão 

contratual e condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos 

danos morais e materiais. Em sede de tutela, requer seja o contrato 

declarado rescindido e determinação para que a requerida proceda com a 

devolução dos valores pagos. Com a inicial juntou documentos. 

Determinada a complementação no recolhimento das custas processuais, 

a parte autora pugna pelo parcelamento do valor remanescente. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por CLEDER VIDAL e 
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MARIANA VALLES LANGE VIDAL em desfavor de SPE DUQUE DE CAXIAS 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA, devidamente qualificados nos 

autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido, que estabelece as regras regentes da relação. Portanto, 

aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente 

aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

geram limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Adiante, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. A autora pugna pela declaração de rescisão contratual e 

consequente restituição integral dos valores pagos à demandada. No que 

tange a declaração da rescisão contratual, consigno que não há 

documentação nos autos capazes de embasar o convencimento dos 

requisitos necessários ao deferimento da medida. Ademais, necessário 

maior dilação probatória para que seja apurado a responsabilidade pelo 

rompimento contratual. Adiante, verifica-se nos autos, o Instrumento 

Particular de Promessa de Compra e Venda (Id. 6807391), que demonstra 

a relação jurídica havida entre as partes. Assim, os requisitos legais no 

presente caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do 

direito esta caracterizada pelo contrato firmado entre as partes e os 

pagamentos realizados pela autora (6807453), o perigo de dano torna-se 

visível considerando o valor investido pela requerente. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao 

parcial deferimento da antecipação da tutela. Nesse sentido, entende o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul: “EMENTA-AGRAVO INTERNO - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA 

ANTECIPADA - VÍCIO NO PRODUTO - ENTREGA DO BEM E DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALOR PAGO - FUNDAMENTOS QUE NÃO JUSTIFICAM A 

REFORMA DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo razões 

que justifiquem a reforma do julgado, deve ser mantida a decisão 

agravada regimentalmente”. (Processo:AGR 40087618820138120000 MS 

4008761-88.2013.8.12.0000 Relator(a):Des. Julizar Barbosa Trindade. 

Ju lgamento :03 /09 /2013 Órgão  Ju lgador :2 ª  Câmara  C íve l . 

Publicação:15/05/2014). Destaquei. Nesse passo, estando pendente ação 

em que se discute a rescisão contratual e os valores a serem restituídos, 

razoável assegurar que a prestação jurisdicional surtirá seus efeitos 

quanto à utilidade do resultado. Além disso, observa-se que não há perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a requerida, tendo em vista que o valor depositado ficará 

vinculado a essa demanda até ulterior decisão desse juízo. Quanto a 

inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR que a requerida efetue 

depósito judicial do montante investido pelos autores decorrente do 

contrato discutido nessa demanda. Considerando que o valor ficará 

vinculado a essa demanda, não havendo irreversibilidade, deixo de exigir 

caução real. No mais, com base nos arts. 98,§ 6° do CPC e 468, §6° e §7° 

do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas e taxas 

processuais em três prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do 

seu procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela das 

custas e taxas processuais, devendo comprovar o recolhimento das 

parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa 

judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não cumprimento da 

ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 19/03/2017 às 11h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037221-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI OZIEL DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037221-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEVI OZIEL DIAS RÉU: DABERSON MACHADO BATISTA Vistos 
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etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Lista de Veículos - Total: 4 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBM4662 MT TOYOTA/ETIOS SD XLS 2015 2015 LEVI OZIEL DIAS Sim 

ui-button ui-button NUE1640 MT FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2010 2011 

LEVI OZIEL DIAS Sim ui-button ui-button NJH0215 MT HONDA/XR 250 

TORNADO 2008 2008 LEVI OZIEL DIAS Não ui-button ui-button LBK4273 

MT VW/SANTANA 2000 MI EXCL. 1996 1996 LEVI OZIEL DIAS Não 

ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira do autor, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da 

CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem 

com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou 

declaração de imposto de renda. O STJ manteve decisão do juízo a quo 

em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014529-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOTYS LOCADORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIAMAR MARIA DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1014529-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: TOTYS LOCADORA LTDA - ME RÉU: LIAMAR MARIA DIAS Vistos 

etc. A autora comparece aos autos por meio do petitório de ID 9616937, 

informando que a requerida abandonou o imóvel, e solicita autorização 

judicial para ocupação do bem. Determino a expedição de mandado de 

constatação, a fim de verificar as alegações da autora de abandono no 

imóvel objeto da lide, ficando desde já autorizada a imissão na posse da 

requerente, caso se confirme o abandono, que deverá ser cumprido com 

toda a cautela necessária, cabendo aos executores da Ordem Judicial 

todo o cuidado que se pode exigir nestas situações evitando-se, tanto 

quanto possível, o conflito ou a contenda física. Cumpra-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1037349-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA BENEDITA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037349-21.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLEIA BENEDITA DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Propr ie tá r io  Res t r i ções  Ex is ten tes  Ações  OBL2291  MT 

TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2013 2013 CLEIA BENEDITA DOS SANTOS 

COSTA Sim No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira 

da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 
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- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037474-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA FRANCISCA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037474-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: MADALENA FRANCISCA PINTO RÉU: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que as requerentes 

pretendem em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações OAQ1467 MT VW/FOX 1.0 

BLUEM. GII 2013 2014 MADALENA FRANCISCA PINTO Sim No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como, carteira de trabalho, holerite ou declaração de imposto de 

renda. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando 

os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033946-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA BARRETO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033946-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA ROSA BARRETO MACHADO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/02/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036464-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036464-07.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: HERCULES OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/02/2018 às 10h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033913-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. E. D. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. C. D. S. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033913-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: WENDYOMAR ENEDINO DE SOUZA GALDINO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora 

manifesta desinteresse na realização de audiência de conciliação (artigo 

319, inciso VII do CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/02/2018 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033672-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DO NASCIMENTO VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033672-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELENIR DO NASCIMENTO VIANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora manifesta 

desinteresse na realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso 

VII do CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 21/02/2018 às 09h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033627-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANCA ADELINA FLORES (AUTOR)

W. R. F. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033627-76.2017.8.11.0041 

AUTOR: WENDER RAFAEL FLORES SOUZA, BRANCA ADELINA FLORES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A 

parte autora manifesta desinteresse na realização de audiência de 

conciliação (artigo 319, inciso VII do CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 21/02/2018 às 09h45min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1033589-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033589-64.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA INES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora manifesta desinteresse na 

realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso VII do CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

21/02/2018 às 10h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, 

por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se 

for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré 

não ofertar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 

344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002305-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002305-38.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP 

Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, nos termo do artigo 369 

do CPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os 

autos conclusos para designação de audiência, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá- MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024469-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024469-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

RENATO VIANA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024483-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024483-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

VALMIR PEREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024445-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO SEVERINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024445-66.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDEMIRO 

SEVERINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023915-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023915-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022703-06.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURINEI DONIZETE DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022703-06.2017.8.11.0041 AUTOR: MAURINEI 

DONIZETE DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, 

bem como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022736-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005/O-O (ADVOGADO)

ROSANA MARTINS RODRIGUES OAB - 011.304.301-54 

(REPRESENTANTE)

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ Endereço: Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, S/N, Telefone (65) 3648-6000/6001, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - Telefone: ( ) TERMO DE 

AUDIÊNCIA NÚMERO DO PROCESSO: 1022736-93.2017.8.11.0041 VALOR 

DA CAUSA: R$ 50.606,53 ESPÉCIE: [SEGURO] CLASSE: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) AUTOR: ANA PAULA MARTINS TEODORO 

REPRESENTANTE: ROSANA MARTINS RODRIGUES Advogado: TARCILA 

GRACIANI DE SOUZA OAB: MT12005/O-O Endereço: desconhecido 

Advogado: GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK ROCHA OAB: 

MT6069/O-A Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOÃO GOMES MONTEIRO 

SOBRINHO, 299, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-800 RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado: FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB: MT0005736A 

Endereço: DAS BRISAS, 184, CASA 35, JARDIM BOM CLIMA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78049-070 CUIABÁ, 14 de dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA Servidor de 

Conciliação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022708-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ Endereço: Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, S/N, Telefone (65) 3648-6000/6001, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - Telefone: ( ) TERMO DE 

AUDIÊNCIA NÚMERO DO PROCESSO: 1022708-28.2017.8.11.0041 VALOR 

DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO] 

CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: ANA PAULA COSTA 

MOREIRA Advogado: ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB: MT0012918A 

Endereço: desconhecido RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS CUIABÁ, 14 de dezembro de 2017. Assinado Digitalmente 

VANILDE RAMOS DOS SANTOS Servidor de Conciliação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022706-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINA ZANROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022706-58.2017.8.11.0041 AUTOR: ALDINA 

ZANROSSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de 

janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024733-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DOS REIS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024733-14.2017.8.11.0041 AUTOR: CELIA DOS 

REIS GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, 

bem como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027920-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORANIA DE JESUS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027920-30.2017.8.11.0041 AUTOR: LORANIA DE 

JESUS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, 

bem como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027699-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VIEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027699-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

EDUARDO VIEIRA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027839-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIANE FONTES DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027839-81.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEDIANE 

FONTES DE ASSIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte requerida para manifestar sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025698-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025698-89.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WAGNER PEREIRA ANGELO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025820-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR SCHWINN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025820-05.2017.8.11.0041 AUTOR: LENIR 

SCHWINN RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024039-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

CLAUDENY MARTINS REZENDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024039-45.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

SERGIO CARREIRA DE SOUZA RÉU: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA - ME, CLAUDENY MARTINS REZENDE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para querendo, impugnar a contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 9 de 

janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024552-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (AUTOR)

ANGELO JOAO MENEGUZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO (RÉU)

ROSA MARIA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT0012721A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024552-13.2017.8.11.0041 AUTOR: AZEVEDO 

NETO & BRAZ LTDA, ANGELO JOAO MENEGUZZI RÉU: RICARDO DE 

ALMEIDA CAMARGO, ROSA MARIA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007987-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI FAUSTINO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1007987-71.2017.8.11.0041 AUTOR: AMPER - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: VANDERLI FAUSTINO DOS 

SANTOS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 

5 dias, quanto a devolução d a correspondência. Cuiabá - MT, 9 de janeiro 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025963-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SCHWARZ GODOY (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025963-91.2017.8.11.0041 AUTOR: EVANDRO 

SCHWARZ GODOY RÉU: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para querendo, impugnar a contestação no prazo legal. Intimo ainda a 

parte autora para indicar o endereço correto da outra requerida (Mafre), 

cuja correspondência voltou sem a devida citação. Cuiabá - MT, 9 de 

janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001178-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DO CARMO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001178-65.2017.8.11.0041 AUTOR: LAURO DO 

CARMO MIRANDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na 

central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016498-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITO BENEDITO OJEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016498-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANITO BENEDITO OJEDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Analisando os autos verifica-se que a parte 

autora não é alfabetizada – e outorgou procuração por instrumento 

particular. Sendo a parte requerente analfabeta, é cediço que a outorga de 

instrumento procuratório só pode se dar por instrumento público, sob pena 

de nulidade da decisão de mérito sem a devida regularização. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

AUTORA PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR 

INSTRUMENTO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 13 DO CPC. DEFEITO NÃO 

SANADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I - Em sendo a Autora 

pessoa analfabeta, faz-se imprescindível que o instrumento de mandato 

seja revestido da forma pública. II - Não sanada a irregularidade de 

representação (art. 13 do CPC), reconhece-se a ausência de capacidade 

postulatória da parte e, por conseguinte, extingue-se o feito por ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo”. (TJ-MG - AC: 10671120014871001 MG , Relator: Leite Praça, 

Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 09/05/2014). Destaquei. “PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR 

RURAL. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO FIRMADA MEDIANTE 

INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. 

Tratando-se de pessoa analfabeta, a procuração deve ser dada mediante 

instrumento público (art. 654, parág 2º, do Código Civil), a fim de se evitar 

nulidade insanável. 2. É inexistente a representação processual da parte 

autora, vez que a procuração juntada à fl. 7 foi firmada por instrumento 

particular. 3. Acolhida a preliminar suscitada para anular a sentença 

recorrida. Determino o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juiz 

intime a parte autora para regularizar a representação processual e, após, 

dê regular andamento ao feito. 4. Remessa oficial provida e apelação do 

INSS prejudicada”. (TRF-5 - REEX: 107873420134059999 , Relator: 

Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, Data de Julgamento: 

21/01/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 23/01/2014) Sendo assim, 

com fulcro no art. 76 do CPC, DETERMINO a intimação da parte autora 

para, regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010445-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1010445-61.2017.8.11.0041 

AUTOR: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME RÉU: 

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos etc. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028196-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELUCIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028196-61.2017.8.11.0041 AUTOR: EDELUCIO 

FERREIRA DE SOUZA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 
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parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006996-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON EVANGELISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006996-95.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON EVANGELISTA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que ANDERSON EVANGELISTA DE 

ALMEIDA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido 

no dia 17.02.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela 

qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade 

da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação e documentos (id: 9137657), arguindo 

preliminarmente: I Da Alteração Do Poso Passivo Para Seguradora Líder; II- 

Ausência De Documentos Essenciais A Regulação Do Sinistro – 

Documentos Ilegíveis; III – Comprovante De Residência Em Nome De 

Terceiro. Ausência De Pressuposto De Constituição E De Desenvolvimento 

Válido E Regular Do Processo. Requisito Para Fixação Do Foro. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao Id: 9152344. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – 

DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA 

NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE CADASTRO NO 

REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO CADASTRO DE 

PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A 

SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a cópia da cédula de identidade e do cadastro 

de pessoas físicas do demandante apresentadas, encontram-se 

perfeitamente legíveis. Assim sendo, REJEITO a preliminar de ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DE FORO Quanto à questão de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo, em virtude da juntada de comprovante de residência 

em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da 

petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o endereço das 

partes, o que foi devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, 

determina a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, não sendo o comprovante de endereço um documento 

obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência efetuada na 

petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência, a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 333 do CPC, o que não foi 

feito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 
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País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.02.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão PÉ 

ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito a 25% sobre 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: PÉ ESQUERDO: *50% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 

Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 
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“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (17.02.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000708-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOURENCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000708-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAQUIM LOURENCO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que JOAQUIM 

LOURENÇO DE OLIVEIRA move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.10.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação e documentos, arguindo preliminarmente: I – Da Necessidade 

De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse 

Processual – Necessidade/Adequação; II - Da Não Comprovação Do 

Pedido Administrativo E Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial 

para realização da pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao Id: 9356823. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INÉPCIA DA INICIAL - DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - 

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ ADEQUAÇÃO - 

NOVA DECISÃO DO STF Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 715 de 1102



testilha. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela 

seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, verifica-se que além do boletim de ocorrência questionado, a parte 

autora trouxe aos autos a certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (ID, 4615131), a qual é dotada 

de fé pública, bem como ficha de atendimento médico a fim de comprovar 

o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): POLEGAR ESQUERDO TORNOZELO 

ESQUERDO MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 
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acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

POLEGAR ESQUERDO 50% MÉDIO TORNOZELO ESQUERDO 50% MÉDIO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - DEDO POLEGAR 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 - TORNOZELO ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 - 

MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 

*25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 TOTAL: R$ 5.737,50 Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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CLEVERSON CARLOS BORGES DAMAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006943-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEVERSON CARLOS BORGES DAMAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que CLEVERSON CARLOS 

BORGES DAMAS move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 19.08.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id: 9061957), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração Do Polo Passivo Da Lide – Da 

Necessidade De Inclusão Da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT Da Demanda; II– Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo – Da Falta De Interesse Processual/Adequação – Ausência 

De Comprovação Que O Pedido ADM Foi Negado Pela Seguradora. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no 

segurado (ID:9160621). É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL/ADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUE O PEDIDO ADM FOI NEGADO PELA SEGURADORA 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 717 de 1102



direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Portanto, é 

adequada a pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

suscitada. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de 

Ocorrência acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, 

sobretudo porque o documento foi lavrado com base em informações 

prestadas pelo próprio demandante, parte interessada no recebimento do 

seguro em testilha. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, verifica-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência, histórico clínico, boletim de atendimento 

médico e outros, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 
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até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO DIREITO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

OMBRO DIREITO 75% INTENSO [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

TOTAL: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.08.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$1.300,00 

(mil e trezentos reais) sobre o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036577-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036577-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA RÉU: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. A parte autora 

relata que, em 05/04/2013, firmou contrato de compra e venda do 

Apartamento 311, Bloco G, no Empreendimento Chapada Diamantina, com 

promessa de entrega para 31/01/2015. Narra que houve atraso na 

conclusão da obra, que somente foi entregue em 09/10/2015, de modo que 

efetuou o pagamento da taxa de evolução de obra ate dezembro/2015. 

Segue aduzindo que, juntamente com outros moradores, tem sofrido com a 

má qualidade dos serviços e materiais empregados na obra, dentre eles, o 

vazamento de gás no empreendimento. Explana que, em fevereiro/2017, 

foi realizado um laudo técnico, que constatou todos os defeitos da obra 

relacionados ao vazamento de gás, bem como o grau de risco à saúde e 

segurança das pessoas e meio ambiente. Requer, em sede de 

antecipação de tutela, “que as Requeridas apresentem proposta de 

reparos definitivos na tubulação e medidor do gás no prazo de 30 dias, 

devendo conter: substituição dos materiais precários utilizados; data de 

início e termino dos reparos; apresentando também solução para ausência 

continua de gás enquanto houver a realização dos reparos na tubulação 

do gás e medidores; devendo solucionar todos os vícios e deformidades 

constatados no laudo (doc. 17), sob pena de aplicação de multa diária no 

descumprimento da ordem judicial.” No mérito, pugna pela declaração de 

ilegalidade da cobrança da taxa de evolução da obra a partir do atraso na 

entrega; devolução em dobro dos valores pagos; reparo na tubulação e no 

medidor de gás e indenização por danos morais. Com a inicial, juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Ilegalidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e 

Obrigação de Fazer, ajuizada por ROSINEIA APARECIDA DOS SANTOS 

ALMEIDA em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA, já qualidicados nos autos. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 
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(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. No presente caso, a demandante requer a que as requeridas 

sejam compelidas a apresentarem proposta de reparos definitivos na 

tubulação e medidor do gás no prazo de 30 dias, na qual deverá conter a 

substituição dos materiais precários utilizados; data de início e termino dos 

reparos e ainda, solução para ausência continua de gás enquanto houver 

a realização dos reparos na tubulação do gás e medidores; devendo 

solucionar todos os vícios e deformidades constatados no laudo. A 

probabilidade do direito resta demonstrada pelo Laudo (ID. 10963825), que 

atestou a existência de vazamento de gás no imóvel, bem como a 

existência de vícios a serem sanados. O perigo de dano por sua vez, se 

mostra na persistência do vazamento do gás sem os devidos reparos, 

uma vez que há risco de danos à saúde das pessoas – se não a própria 

vida, e também ao empreendimento. Ademais, vale dizer que não há perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da concessão da medida antecipatória. 

Quanto ao pedido de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que 

as Requeridas, no prazo de 30 dias, apresentem proposta de reparos 

para os vícios existentes na tubulação e medidor do gás, contendo a 

substituição dos materiais precários utilizados, data de início e termino dos 

reparos bem como, a solução para ausência continua de gás enquanto 

houver a realização dos reparos na tubulação do gás e medidores, sob 

pena de aplicação de multa por descumprimento da ordem judicial. DEFIRO 

o pedido de inversão do ônus da prova e os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais. Em 

caráter excepcional, deixar-se-á de exigir caução da parte requerente 

quando se tratar de parte hipossuficiente (parágrafo primeiro do artigo 300 

do CPC), sendo conferida à declaração de hipossuficiência a presunção 

de veracidade pela norma contida no parágrafo 3º, do artigo 99 do CPC. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/03/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1037076-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CANAVARROS DE SOUZA STOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037076-42.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VANESSA CANAVARROS DE SOUZA STOLPE 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Tratando-se de 

Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum c/c Tutela Provisória 

De Urgência Antecipada de Exibição de Documentos, recebo a presente 

pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do Código de 

Processo. INTIME-SE pessoalmente a parte ré para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação (artigo 511, CPC). Quanto ao pedido 

de exibição de documentos formulado, considerando que o autora adquiriu 

conta(s) junto ao sistema da demandada, efetuando o pagamento pela 

aquisição da(s) mesma(s), cabível o deferimento do pedido. Posto isto, 

DETERMINO que a requerida exiba os documentos solicitados pela parte 

autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 524, 

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação neste momento, a qual poderá ser posteriormente designada, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito (artigo 

139, V, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000448-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT FELIPP ALMEIDA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000448-54.2017.8.11.0041 AUTOR: ROBERT 

FELIPP ALMEIDA MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033442-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SONIA ROSINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033442-38.2017.8.11.0041 

AUTOR: SONIA ROSINA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora manifesta desinteresse 

na realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso VII do CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

21/02/2018 às 11h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, 

por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se 

for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré 

não ofertar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 

344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020817-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVETE DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1020817-06.2016.8.11.0041-v AUTOR: 

OVETE DAS NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir 

a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 2881356, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034047-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034047-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANO SANTANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 21/02/2018 às 10h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034088-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034088-48.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA MADALENA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/02/2018 às 09h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000416-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000416-49.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAQUIM DA 

SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada 

na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro 
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de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000621-78.2017.8.11.0041 AUTOR: JEFFERSON 

FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023836-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DIAS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023836-20.2016.8.11.0041 AUTOR: NOEL DIAS 

DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de 

janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023920-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023920-21.2016.8.11.0041 AUTOR: ADRIANA 

APARECIDA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024076-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024076-09.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

DEBORAH SOARES DE AMORIM REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024088-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL ESCOLASTICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024088-23.2016.8.11.0041 REQUERENTE: EDENIL 

ESCOLASTICA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024092-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLERSON DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024092-60.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

WELLERSON DE SOUZA PEREIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024094-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024094-30.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

CLAUDIOMAR DE JESUS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024142-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNO JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024142-86.2016.8.11.0041 AUTOR: CARLOS 

WAGNO JESUS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na 

central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024162-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZIMARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024162-77.2016.8.11.0041 AUTOR: LEUZIMARA 

FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, 

bem como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000217-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE MARIA DA CRUZ MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000217-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SUZINETE MARIA DA CRUZ MIRANDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. 

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000202-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMA LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000202-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ADELMA LEANDRO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. 

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005335-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA CRISTINA VITAL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005335-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

THAYSA CRISTINA VITAL DE ARRUDA REQUERIDO: NNEX MARKETING 

DIGITAL EIRELI - EPP IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO JUNIOR APARECIDO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0015555A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005640-65.2017.8.11.0041 AUTOR: CLODOALDO 

JUNIOR APARECIDO DIAS RÉU: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES 

TOXICOLOGICOS LTDA - EPP IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 
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para intimar a parte requerente, por seu advogado, para querendo, 

impugnar a contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034277-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034277-26.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

21/02/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033416-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. D. C. D. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033416-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUZIA GOMES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 21/02/2018 às 11h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034524-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034524-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANA SILVA DE MORAES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 21/02/2018 às 11h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034617-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MENDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034617-67.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LEANDRO MENDES SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 22/02/2018 às 09h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034624-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICEIA RODRIGUES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034624-59.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: NICEIA RODRIGUES PRADO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 22/02/2018 às 10h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034653-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO JAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034653-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: DIOGO JAQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/02/2018 às 10h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034675-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER MENGARDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034675-70.2017.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO XAVIER MENGARDE RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/02/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034689-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS ANJOS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034689-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDVALDO DOS ANJOS DE SOUSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/02/2018 às 10h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034778-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYAN HENDREL CARVALHO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034778-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: HYAN HENDREL CARVALHO SOARES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 22/02/2018 às 10h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 
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contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034795-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROSENDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034795-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRUNO ROSENDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/02/2018 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034840-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034840-20.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO DA SILVA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/02/2018 às 11h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034857-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA BARRETO RIBAS DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034857-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: NEIVA BARRETO RIBAS DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora manifesta 

desinteresse na realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso 

VII do CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 22/02/2018 às 11h45min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034944-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. H. D. D. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

IDENIZE MARIA DE PAULA MATA OAB - 975.431.871-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034944-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: IGOR HORTZ DECKMANN DA MATA PROENCA REPRESENTANTE: 

IDENIZE MARIA DE PAULA MATA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/02/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035454-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIEL VERGILIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035454-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: LOURIEL VERGILIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/02/2018 às 10h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008101-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008101-10.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando que a parte 

requerida não foi devidamente citada, conforme se depreende da análise 

dos autos, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 20/02/2018 

às 12h30m, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 03. No mais, determino o integral cumprimento da decisão 

anteriormente proferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007973-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007973-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando que a parte 

requerida não foi devidamente citada, conforme se depreende da análise 

dos autos, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 20/02/2018 

às 08h30m, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 04. No mais, determino o integral cumprimento da decisão 

anteriormente proferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020154-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (REQUERIDO)

ALMIR RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020154-23.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE REQUERIDO: ALMIR RIBEIRO 

DE CARVALHO, NIVIA ANDRADE DE CARVALHO Vistos etc. 

Considerando que a parte requerida não foi devidamente citada, conforme 

se depreende da análise dos autos, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 26/02/2018 às 12h00m, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. No mais, determino o integral 

cumprimento da decisão anteriormente proferida nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034360-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA ESPIRITO SANTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034360-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: MELISSA ESPIRITO SANTO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 26/02/2018 às 09h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO - Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033446-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ROSINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033446-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: SONIA ROSINA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Proceda o apensamento do feito autos 

autos n. 1033442-38.2017.8.11.0041 Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/02/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08, tendo em vista a impossibilidade de designação para o mesmo dia nos 

autos dependente n. 1033442-38.2017.8.11.0041 Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036253-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PAULA DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036253-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: VILMA PAULA DAS NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/02/2018 às 09h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036125-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI VARGAS FERREIRA GUERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036125-48.2017.8.11.0041 

AUTOR: DAVI VARGAS FERREIRA GUERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/02/2018 às 09h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036810-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARTINS DA SILVA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036810-55.2017.8.11.0041 

AUTOR: LILIAN MARTINS DA SILVA VIEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/02/2018 às 08h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036811-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036811-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIZANGELA ALVES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/02/2018 às 08h15min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036839-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036839-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: GENILSON PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/02/2018 às 08h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 
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parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036806-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036806-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALZIRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/02/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036643-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036643-38.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA PAULA DOS SANTOS MOLINA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/02/2018 às 10h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036943-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036943-97.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO PEREIRA BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/02/2018 às 09h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036997-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIANO DE FREITAS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036997-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: NEIDE MARIANO DE FREITAS SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/02/2018 às 10h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017593-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ALVES FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 729 de 1102



FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572/O (ADVOGADO)

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ID CASAS CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017593-60.2016.8.11.0041 

AUTOR: MARCO ANTONIO ALVES FONSECA RÉU: ID CASAS 

CONSTRUTORA LTDA - EPP Vistos etc. Considerando que a parte 

requerida não foi devidamente citada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 19/02/2018 às 12h00m, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – SALA 03. CITE-SE o requerido no 

conforme indicado no ID. 7351198. No mais, determino o integral 

cumprimento da decisão anteriormente proferida nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022557-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER LUIZ DURIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022557-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

DENNER LUIZ DURIGON REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022708-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022708-28.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA PAULA 

COSTA MOREIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada 

na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 10 de janeiro 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014007-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VALLES LANGE VIDAL (REQUERENTE)

CLEDER VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014007-78.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLEDER VIDAL, MARIANA VALLES LANGE VIDAL 

REQUERIDO: SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 

LTDA Vistos etc. Da análise dos autos, verifica-se a ocorrência de erro 

material na decisão de ID. 10993521 quanto à data agendada para 

realização de audiência de conciliação, que constou 19/03/2017 ao invés 

de 19/03/2018. Quanto à correção do erro material, assim já se pronunciou 

a jurisprudência: “O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício 

ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.” 

(RSTJ 34/378) Pelo exposto, com fulcro no artigo 491, inciso I do CPC, 

retifico o parágrafo do decisum indicado, passando a constar 

corretamente: “[...] Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 19/03/2018 às 11h00min (sala 2), nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. [...]” Na parte que não foi objeto da correção, permanece a 

decisão como lançada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000383-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SARKIS MOOR SANTOS (REQUERENTE)

PRISCILA SILVA SARKIS MOOR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000383-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

RODRIGO SARKIS MOOR SANTOS, PRISCILA SILVA SARKIS MOOR 

SANTOS REQUERIDO: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027238-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027238-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: C. A. 

REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014853-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MOREIRA DA SILVA OAB - MT18624/O (ADVOGADO)

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM (RÉU)

JAIR DEMETRIO (RÉU)
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FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014853-95.2017.8.11.0041 AUTOR: GILSON 

GOMES DE OLIVEIRA RÉU: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA, BRENNO DE 

PAULA MILHOMEM, JAIR DEMETRIO IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para querendo, 

impugnar a contestação no prazo legal. Impulsiono os autos ainda 

intimando a parte requerente para manifestar sobre as certidões dos 

oficiais de justiça referentes a citação e intimação dos requeridos Fábio e 

Jair. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003717-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VERLANGIERI CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003717-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SIMONE VERLANGIERI CARMO REQUERIDO: SPE BROOKFIELD 

CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028271-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDÉSIO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028271-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DAVID 

SANTOS DO NASCIMENTO REQUERIDO: EDÉSIO MARTINS DA SILVA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003100-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO SHALON LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTECNICA MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES LTDA - 

ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003100-44.2017.8.11.0041 AUTOR: MINERACAO 

SHALON LTDA RÉU: ELETROTECNICA MANUTENCAO E REPARACAO DE 

GERADORES LTDA - ME IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026807-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DA SILVA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026807-41.2017.8.11.0041 AUTOR: THAIS DA 

SILVA TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, 

bem como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025598-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025598-37.2017.8.11.0041 AUTOR: WESLEY 

FERNANDES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, 

bem como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025618-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLYSON KESLEY DOS REIS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025618-28.2017.8.11.0041 AUTOR: TALLYSON 

KESLEY DOS REIS SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029386-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029386-59.2017.8.11.0041 AUTOR: CERAMICA 

CASA NOVA LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001989-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RIBEIRO FRANCA CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE OAB - MT0018202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001989-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: LETICIA RIBEIRO FRANCA CAVALCANTI RÉU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A., KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos etc. No decisório de ID. 

4688495, foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o aditamento da petição inicial, sob pena de 

ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. 

Verifica-se que houve o decurso de prazo sem que a parte autora 

cumprisse com o que foi determinado. Citada a parte contrária apresentou 

Contestação de ID 6691054 e posteriormente foi apresentada Impugnação 

a Contestação ID 8018013. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a 

parte autora embora intimada para aditar a petição inicial, não o fez, 

conforme determina o art 303, §1º, I do CPC: Art. 303. Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. § 1o Concedida 

a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I - o autor deverá 

aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a 

juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 

em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; (...). Dessa 

forma, considerando que o aditamento não foi realizado, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Vejamos o que dita o artigo 303, §2° 

do Código de Processo Civil: § 2o Não realizado o aditamento a que se 

refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem 

resolução do mérito. Assim, a extinção do feito é medida que se impõe, 

ante a inobeservância da parte requerente ao diploma legal. Nesse 

sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores: Ementa. APELAÇÃO – 

REEXAME NECESSÁRIO- Tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente – Ausência de aditamento da petição inicial, nos termos do 

art. 303, § 1º, inciso I, do NCPC – Extinção do feito, sem resolução do 

mérito – Inteligência do art. 303, § 2º c.c. 485, IV e X, ambos do NCPC – 

Ônus sucumbenciais invertidos, em virtude do princípio da causalidade – 

Reexame necessário provido e recurso voluntário prejudicado.

(Processo:APL 10224335920168260506 SP 1022433-59.2016.8.26.0506/ 

Orgão Julgador 6ª Câmara de Direito Público.Publicação:23/02/2017/ 

Julgamento :20 de Fevereiro de 2017.Relatora Silvia Meirelles). Destaquei. 

Com essas considerações, indefiro a petição inicial e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, IV do Código de Processo 

Civil, revogo a tutela concedida em caráter antecedente. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma 

prevista no artigo 85, §8.°, do CPC, entretanto SUSPENDO a exigibilidade, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º do CPC), uma vez que lhe foi 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos 

requisitos legais. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020844-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CASSIMIRA DOS SANTOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020844-52.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIANA 

CASSIMIRA DOS SANTOS SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021761-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LEMES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021761-71.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEBER 

LEMES DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021274-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI MARIA FEITOSA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021274-04.2017.8.11.0041 AUTOR: CRISTIANI 

MARIA FEITOSA BASTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 
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MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021124-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA LOPES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021124-23.2017.8.11.0041 AUTOR: TANIA MARA 

LOPES BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 11 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021203-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOARES XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021203-02.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANO 

SOARES XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 11 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021780-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021780-77.2017.8.11.0041 AUTOR: EUDES DE 

SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019756-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HABITAT CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019756-76.2017.8.11.0041 AUTOR: HABITAT 

CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010749-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON DOS SANTOS MARANHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010749-60.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEYTON 

DOS SANTOS MARANHAO RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., 

MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025565-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025565-47.2017.8.11.0041 AUTOR: GEAN 

CARLOS GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 11 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026529-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIPO ESTACIO SOARES GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026529-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDIPO 

ESTACIO SOARES GOULART REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025722-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025722-20.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCO 

ANTONIO FONTES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 11 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025581-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CLAUDINO CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025581-98.2017.8.11.0041 AUTOR: WESLEY 

CLAUDINO CANDIDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 11 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025784-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CRUZ DE CARVALHO (AUTOR)

FABIANO CRUZ DE CARVALHO (AUTOR)

TATIANE CAMARGO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025784-60.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANO 

CRUZ DE CARVALHO, FABIANO CRUZ DE CARVALHO, TATIANE 

CAMARGO DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021888-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI DALLA NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021888-09.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GISELI DALLA NORA REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA 

E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos etc. Considerando que a parte requerida não foi devidamente citada 

(Id. n.º 10223187), REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22/01/2018 às 12h30m, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO – SALA 07. CITE-SE a parte demandada no endereço 

indicado no Id. 10027596. No mais, determino o integral cumprimento da 

decisão anteriormente proferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024812-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

PATRICIA TEIXEIRA OAB - 019.737.999-01 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024812-90.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MAURICIO BIELUCZYK REPRESENTANTE: PATRICIA TEIXEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. 

Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034061-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE REIS BREGUNCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209 (ADVOGADO)

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Com essas considerações, observado os requisitos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar a 

suspensão dos efeitos da decisão proferida pela comissão eleitoral do 

sindicato requerido, com o prosseguimento do processo eleitoral com o 

registro da candidatura do requerente, afastada a exigência contida no 

inciso V do Regimento Eleitoral e na CLT, pelas razões fundamentadas, 

sob pena de multa diária. Embora haja manifestação de desinteresse do 

autor, a audiência somente não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição (CPC, art. 

334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por 

meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da data 

da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 30/01/2018, às 

12:30 horas, na Sala 2, nos termos do artigo 334 do CPC. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ GABINETE 9ª VARA CÍVEL JSA 9 Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. MARIA FÊLIX Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022378-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CORREA DE MESA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022378-31.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

ANTONIO CORREA DE MESA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022043-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022043-12.2017.8.11.0041 AUTOR: ALTAIR 

PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003248-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCON PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003248-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

GERCON PAULO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021875-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021875-10.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021941-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. G. R. D. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021941-87.2017.8.11.0041 AUTOR: GETULIO 

CARLOS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 
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provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022457-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIETE MARIA DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022457-10.2017.8.11.0041 AUTOR: ALIETE 

MARIA DE FARIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022632-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINDO ASSIS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022632-04.2017.8.11.0041 AUTOR: ROSINDO 

ASSIS DE PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023975-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY DA SILVA MATTOS TORMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023975-35.2017.8.11.0041 AUTOR: STEFFANY 

DA SILVA MATTOS TORMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022589-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES MALHEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022589-67.2017.8.11.0041 AUTOR: REINALDO 

RODRIGUES MALHEIROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024260-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DUARTE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024260-28.2017.8.11.0041 AUTOR: VICTOR 

HUGO DUARTE DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na 

central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035050-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISSEM KHALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (REQUERIDO)

DENIS FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1035050-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WISSEM KHALIL REQUERIDO: DENIS FERNANDO DA SILVA, CLAUDEVIR 

FRANCISCO TOSTA, CONSTRUTORA PALEARE LTDA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a 

devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022616-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BENITES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022616-50.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

PAULO BENITES GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014408-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014408-14.2016.8.11.0041 AUTOR: CONCRENOP 

CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024049-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCEVAL DAVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024049-89.2017.8.11.0041 AUTOR: LOCEVAL 

DAVILA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada 

na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 de janeiro 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021888-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI DALLA NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021888-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GISELI 

DALLA NORA REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010583-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES FRANCISCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010583-28.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDRE 

RODRIGUES FRANCISCO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes 

para manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 

12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024982-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO REIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024982-62.2017.8.11.0041 AUTOR: ARNALDO 

REIS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027776-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES FRANCISCO SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027776-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ORIDES FRANCISCO SERPA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027848-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027848-43.2017.8.11.0041 AUTOR: GENAIR 

MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027757-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MARIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027757-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

VALDECIR MARIANO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024229-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GOMES NERY - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT0008857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024229-08.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: RENATO 

GOMES NERY - EPP EXECUTADO: VANDERLEI CHILANTE CERTIDÃO DE 

DECURSO DE PRAZO Certifico que decorreu o prazo sem que a parte 

requerida apresentasse defesa ou efetuasse o pagamento determinado. 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para requerer o que de 

direito. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026538-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LITIMAN DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026538-02.2017.8.11.0041 AUTOR: EDUARDO 

LITIMAN DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024486-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024486-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

LINDINALVA MAGALHAES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023000-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CARLOS CERATT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023000-47.2016.8.11.0041 AUTOR: ADALBERTO 

CARLOS CERATT RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1007997-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABBS CORRETORA DE CEREAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA AGUSTINHO ALLAN OAB - PR52670 (ADVOGADO)

EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO OAB - PR30591 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R R COSTA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1007997-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ABBS 

CORRETORA DE CEREAIS REQUERIDO: R R COSTA COMERCIO - ME 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025028-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025028-51.2017.8.11.0041 AUTOR: JULIO CESAR 

DA SILVA NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013655-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ BERNINE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013655-57.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SALIM 

KAMEL ABOU RAHAL EXECUTADO: JUAREZ BERNINE DOS SANTOS 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos 

presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em 

voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento 

dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os 

autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024585-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024585-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006315-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

AURINETE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALOISIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

AURINEZIO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006315-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MAGNO CESAR DOS SANTOS, AURINEZIO BENEDITO DOS SANTOS, 

MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS, ALOISIO MARCOS DOS 

SANTOS, AURINETE APARECIDA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre as provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027698-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA YUNG ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027698-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HILDA 

YUNG ROCHA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023393-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023393-69.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: UNIMED 

SEGUROS SAUDE S/A EXECUTADO: MATO GROSSO PROJETOS 

AMBIENTAIS LTDA - ME - ME IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar 

maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar se 

fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o 

cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 
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78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027946-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RIBEIRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027946-28.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIAS 

RIBEIRO MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013535-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISOSTOMO DA GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013535-77.2017.8.11.0041 AUTOR: DEBORA 

CRISOSTOMO DA GAMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010654-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE EQUIDES DA SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010654-30.2017.8.11.0041 AUTOR: DISBAC 

DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA RÉU: RUTE 

EQUIDES DA SILVA - ME IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar 

maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar se 

fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o 

cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023965-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL BENTO DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023965-25.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MICHEL 

BENTO DE ALMEIDA ARRUDA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018764-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA LUKENCZUK SAID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, o pagamento determinado 

por parte da executada. Impulsiono os autos intimando a parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias. JULIENE ALINI ROCHA 

SILVA BEZERRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014255-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS BORGES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014255-78.2016.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

PAULO DOS SANTOS BORGES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. 

Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021890-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMILSON DA SILVA MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)
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MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021890-13.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

HERMILSON DA SILVA MOURAO REQUERIDO: MAPFRE VIDA S/A, 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ALIANCA DO BRASIL SEGUROS 

S/A., ALLIANZ SEGUROS S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004985-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX COSTA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1004985-93.2017.8.11.0041 AUTOR: ALEX COSTA 

GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014596-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014596-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VILMA 

ALVES MOREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003854-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA BARROS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003854-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

TAINARA BARROS CARDOSO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na 

central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008460-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008460-57.2017.8.11.0041 AUTOR: 

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA RÉU: DIEGGO BRUNO PIO DA 

SILVA IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao 

processo, intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou 

efetuará o pagamento da guia de diligência para o cumprimento do 

mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em 

voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento 

dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os 

autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016889-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016889-47.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: CAVALLI E SANTOS LTDA 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos 

presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em 

voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento 

dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os 

autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006183-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHONE LEAO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006183-68.2017.8.11.0041 AUTOR: ALAN JHONE 

LEAO MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003664-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIO MENDONCA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003664-23.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE LUCIO 

MENDONCA BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012412-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK WASHINGTON ALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012412-44.2017.8.11.0041 AUTOR: ERIK 

WASHINGTON ALVES LIMA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012335-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DO NASCIMENTO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012335-35.2017.8.11.0041 AUTOR: SERGIO DO 

NASCIMENTO ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. 

Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012889-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012889-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

LUCIANO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que 

decorreu o prazo sem que a parte autora impugnasse a contestação, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023503-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BARROS MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023503-34.2017.8.11.0041 AUTOR: EDILSON 

BARROS MIRANDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017083-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, o pagamento determinado. 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias. JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023681-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023681-80.2017.8.11.0041 AUTOR: SUPER MIX 

COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME RÉU: CONDOMINIO CIVIL 
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PANTANAL SHOPPING IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022647-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022647-70.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ 

CARLOS ALVAREZ BARCA RÉU: MARIA APARECIDA DOMICIANO 

ALVAREZ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos 

intimando a parte requerida/reconvinte para impugnar a resposta a 

reconvenção, no prazo legal. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020985-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMOVEIS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIZE DE CASTRO PERDIGAO OAB - MG80726 (ADVOGADO)

ANDRE LEMOS PAPINI OAB - MG62999 (ADVOGADO)

RAFAEL DE LACERDA CAMPOS OAB - MG74828 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, manifestar sobre o peticionado pela parte 

executada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004928-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUVIRI FEDRIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT0017994A (ADVOGADO)

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMINO AFONSO FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1004928-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CLAUVIRI FEDRIZZI REQUERIDO: ALMINO AFONSO FERNANDES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução d a correspondência. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022461-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022461-81.2016.8.11.0041 AUTOR: RAFAEL DA 

SILVA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte apelada / requerente para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007717-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1007717-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

RONALDO PINHEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que 

decorreu o prazo sem que a parte autora apresentasse impugnação a 

contestação. Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem 

sobre as provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022204-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIROS E COSTA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA MADEIROS OAB - 667.827.831-34 (REPRESENTANTE)

NEUSA MARIA MADEIROS COSTA OAB - 113.978.291-68 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022204-56.2016.8.11.0041 AUTOR: VIDRACARIA 

GUAPORE LTDA RÉU: MADEIROS E COSTA LTDA - ME REPRESENTANTE: 

MARCIA REGINA MADEIROS, NEUSA MARIA MADEIROS COSTA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015237-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARCAL DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 
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COMARCA DE CUIABÁ 1015237-58.2017.8.11.0041 AUTOR: ROSA 

MARCAL DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. 

Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021482-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA HELENA MARTINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021482-22.2016.8.11.0041 AUTOR: SANDRA 

HELENA MARTINI RÉU: CX CONSTRUCOES LTDA IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre as provas que pretendem 

produzir. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015014-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015014-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA REQUERIDO: GOLD BLACK 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução d a 

correspondência. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1028806-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE LINA FERREIRA ALMEIDA (AUTOR)

CARLOS DE FARIA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN MAX PEREIRA CALONGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028806-29.2017.8.11.0041 AUTOR: KATIA 

CILENE LINA FERREIRA ALMEIDA, CARLOS DE FARIA E SOUZA RÉU: 

KELVIN MAX PEREIRA CALONGA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015639-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015639-76.2016.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

WILSON SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada 

na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 15 de janeiro 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016620-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANGELO DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016620-08.2016.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

ANGELO DE SOUZA LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016412-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016412-24.2016.8.11.0041 AUTOR: DIEGO 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 15 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015190-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIETRO HENRIQUE CARVALHO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015190-21.2016.8.11.0041 AUTOR: PIETRO 

HENRIQUE CARVALHO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 15 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000042-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE AMARAL JOFA 82860971149 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA MIKA SZCZERBISKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000042-33.2017.8.11.0041 AUTOR: CELIANE 

AMARAL JOFA 82860971149 RÉU: MARIA LUIZA MIKA SZCZERBISKI 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1021892-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA BEER CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021892-80.2016.8.11.0041 AUTOR: ALPHA MALL 

CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: ALPHA BEER 

CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para querendo, impugnar a contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 15 de 

janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015205-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015205-87.2016.8.11.0041 AUTOR: STIVE 

CRISTIAN DOS SANTOS SODRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028096-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PREDEBON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO)

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0018352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028096-09.2017.8.11.0041 AUTOR: GILMAR 

PREDEBON RÉU: JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000506-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEHASHUA DA GAMA ALBERNAZ NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000506-23.2018.8.11.0041 

AUTOR: JEHASHUA DA GAMA ALBERNAZ NETO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. O autor narra que 

é usuário dos serviços de energia elétrica da empresa requerida, imóvel 

de matricula n° 6/2500774-1, e sempre cumpriu com as suas obrigações, 

consumindo em média 200 kWh. Informa que, em março, setembro e 

dezembro de 2017, a reclamada emitiu faturas com consumo excessivo de 

681 kWh, 1.527 kWh e 503 kHh, respectivamente. Pontua que, sem saída, 

teve que arcar com o pagamento da fatura referente ao mês 03/2017, de 

forma parcelada. Aduz que, buscou solucionar o impasse 

administrativamente, em vão, que registrou reclamação junto ao 

PROCON/MT, e que a requerida justifica o valor gerado como “acumulo de 

consumo”. Elucida ainda que, no dia 17/11/2017 a promovida inseriu seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito referente a fatura vencida em 

setembro/2017 (R$ 727,20), e em 20/12/2017 efetuou o corte de energia 

na Unidade Consumidora em questão. Alega ainda que, ao retornar de 

viagem com e sua esposa fora surpreendido ao constatar que a energia 

do imóvel continua cortada há 16 dias. Por tais motivos, pugna pelo 

deferimento da tutela para que a requerida reestabeleça o fornecimento de 

energia em sua unidade consumidora e promova a exclusão do nome do 

mesmo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspenda a 

cobrança da fatura de 09/2017 até o julgamento final da lide. É o Relatório. 

Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de 

Ato Ilícito Pedido de Tutela de Urgência, proposta por JEHSASHUA DA 

GAMA ALBERNAZ NETO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados nos autos. 

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 
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estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de energia 

elétrica. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a 

necessidade de transparência nas informações prestadas ao consumidor 

há também que destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, 

as lições do art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 

Destaquei. Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO 

MONTANTE COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. 

DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se 

analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos 

no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Estando o débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de 

energia elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos 

requisitos legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de 

abstenção do corte de energia elétrica, bem como de suspensão da 

exigibilidade do débito, tendo em vista que este está em discussão. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70059358689, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao 

magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de 

adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo 

de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados, são capazes de embasar o 

convencimento da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”), isso porque, prima facie, a fatura do mês 

09/2017, possui um valor elevado conforme demonstrado no histórico de 

contas da unidade consumidora no ID. 11343919. A demonstração do 

perigo de dano, caso seja tardia a entrega da prestação jurisdicional, 

mormente a relevância do bem tutelado por ser um serviço indispensável, 

além de que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito pode gerar dano ao mesmo, haja vista que se trata de questão de 

dignidade a conservação de seu bom nome. Ademais, observa-se não 

haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a 

medida não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Quanto a de 

inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para DETERMINAR que a requerida suspenda a 

exigibilidade da fatura de referência SET/2017, com vencimento em 

13/10/2017, reestabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel de 

Unidade Consumidora nº 6/2500774-1, bem como promova a exclusão do 

nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito 

discutido na presente demanda, mediante a prestação de caução real que 

deverá ser firmado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da 

liminar. INTIME-SE a parte autora para apresentar a caução no prazo 

consignado, lavrando-se, em seguida, Termo de Caução Real. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC), bem como a inversão do ônus da prova, 

cabendo a requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/04/2018 às 10h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015274-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015274-22.2016.8.11.0041 AUTOR: JOSE ISAIAS 

FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015192-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA RODRIGUES MOEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015192-88.2016.8.11.0041 AUTOR: TAMARA 

RODRIGUES MOEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037126-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO LOUREIRO GRANJA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037126-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE ALFREDO LOUREIRO GRANJA RÉU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. O autor narra ser correntista junto ao Banco 

Santander, Agencia 3113, Conta Corrente 10024902. Segue explanando 

que, em 29/09/2017, tomou conhecimento de que um empréstimo foi feito 

através de caixa eletrônico de “crédito contratado”, no valor de 

R$73.205,82 (setenta e três mil duzentos e cinco reais e oitenta e dois 

centavos), já tendo ocorrido dois descontos pelo empréstimo tomado. 

Alega que não logrou êxito e solucionar o problema, quando entrou em 

contato com a requerida. Requer, em sede de antecipação de tutela, o 

cancelamento da operação financeira de empréstimo bancário e 

condenação do requerido em danos morais pela falha na prestação de 

serviço. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se 

de Ação de Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada, 

proposta por PAULO RICARDO CORREA DOS SANTOS, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificados nos autos. Sobre o 

instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos 

para obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. 

de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: 

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa 

(antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Assim, para deferimento da antecipação de tutela é 

necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. No presente caso, o autor pugna pelo cancelamento da 

operação financeira realizada sem seu conhecimento bem como, todos os 

reflexos que a mesma possa causar em sua vida financeira. Neste 

momento processual não se vislumbra a existência dos requisitos 

essenciais ao deferimento do pedido de cancelamento de toda a 

operação, tendo em vista que a questão é sobremaneira delicada e como 

tal, merece ser tratada. Ademais, é assegurado às partes tratamento 

isonômico e o direito a um desenvolvimento processual equânime. No mais, 

considerando o caráter peculiar do pleito, necessário se faz maior dilação 

probatória. Não obstante o cancelamento definitivo demande a formação 

do contraditório, cabível a suspensão dos descontos oriundos do 

empréstimo financeiro que o autor alega desconhecer. A probabilidade do 

direito resta caracterizada pelo crédito contratado e descontos efetuados 

na conta do requerente (Id. 11062990 e 11062991), bem como, pela 

alegação de que não reconhece a contratação do empréstimo bancário. 

Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível ante ao prejuízo econômico 

suportado pela parte autora, eis que os descontos reduzem seus 

proventos, causando-lhe limitações de ordem financeira. Em que pese a 

alegação autoral do desconhecimento do empréstimo contratado, nota-se 

que a quantia foi creditada em sua conta no montante de R$ 73.205,82. O 

valor creditado serviu inclusive para quitação de saldo negativo existente 

à época de R$ 3.919,43. O autor alega ainda desconhecer os pagamentos 

realizados no montante de R$ 3.820,60, R$ 5.176,81, R$14.889,11, e R$ 

14.740,29. Destarte, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, diante 

do crédito de significativa quantia em conta do autor, deve ser autorizado 

o estorno pela Instituição Financeira da quantia de R$ 34.579,01, a qual se 

chega com o abatimento dos valores descritos acima que o autor não 

reconhece. Nesse passo, estando pendente ação em que se discute a 

nulidade do contrato, razoável assegurar que a prestação jurisdicional 

surtirá seus efeitos quanto à utilidade do resultado. Aliás, acerca do tema, 

também esse o entendimento do E. TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

INTERPOSTO CONTRA R.DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NO SENTIDO DE SUSPENDER COBRANÇAS 

TIDAS COMO INDEVIDAS PELA AGRAVADA, RELATIVAS A 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS EM SEU NOME ALEGAÇÃO 

DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO 

PROFERIDA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC 

PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICADORES DA IRREGULARIDADE DAS 

OPERAÇÕES PROMOVIDAS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA 

RECORRIDA RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM 

FUNDAMENTAÇÃO E PEDIDOS DIVERSOS DO QUANTO APRECIADO PELA 

R. DECISÃO ATACADA, ADEMAIS - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - 

AI: 22189817420148260000 SP 2218981-74.2014.8.26.0000, Relator: 

Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 30/04/2015, 16ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2015) destaquei. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado. Quanto a inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência;...” Sobre o 

assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos 

efeitos da tutela, tão somente para determinar que a parte demandada 

suspenda os descontos decorrentes do empréstimo bancário da conta 

corrente do autor, sob pena de aplicação de multa, a qual fixo em R$ 

1.000,00 (um mil) reais por desconto indevido. Fica autorizada a instituição 

financeira a proceder o estorno de R$ 34.579,01, creditado na conta do 

autor. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/03/2018 às 11h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 747 de 1102



parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017. Bruno D'Oliveira 

Marques Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015271-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015271-67.2016.8.11.0041 AUTOR: JULIO CEZAR 

DA SILVA RÉU: ITAU SEGUROS S/A IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015228-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHESLEN GISELI SILVA DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015228-33.2016.8.11.0041 AUTOR: DHESLEN 

GISELI SILVA DE FARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023216-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRDES MARCIO MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023216-08.2016.8.11.0041 AUTOR: JOIRDES 

MARCIO MONTEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte apelada / requerente para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034930-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILEIDE PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico que decorreu o prazo sem que a parte 

executada efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual 

impulsiono os autos intimando a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020861-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA GONCALVES DE AZEVEDO PROENCA (REQUERENTE)

M. V. D. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINEMARK BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020861-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MILLENA VIVIAN DE AZEVEDO PROENCA, CARLA ANDREA GONCALVES 

DE AZEVEDO PROENCA REQUERIDO: CINEMARK BRASIL S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 16 de 

janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022220-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO PAULO DE CAMPOS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022220-73.2017.8.11.0041 AUTOR: AUREO 

PAULO DE CAMPOS MORAIS RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 30 de outubro de 2017. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021110-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BUSSIKI CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELANE GONCALVES OAB - MT9390/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021110-39.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLA 

BUSSIKI CUNHA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 16 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021289-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE CARDOSO DOS SANTOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021289-70.2017.8.11.0041 AUTOR: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA RÉU: JANETE CARDOSO DOS 

SANTOS - ME IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 16 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031237-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARSIS MIYABARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GARCIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1031237-36.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TARSIS MIYABARA REQUERIDO: ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER, EDUARDO GARCIA DE 

ARRUDA Vistos etc. Considerando que ao decisório de ID 10321640, foi 

deferido o pedido de parcelamentos de custas, no entanto o autor 

comparece por meio do petitório de ID 10550205, informando que 

procederia com o pagamento das custas, conforme comprovou ao ID 

10550217 e 10550227. Verifica-se também que por meio do petitório de ID 

10550205, o requerente informa que houve erro quanto ao segundo 

requerido, sendo assim proceda-se a Secretaria Judicial com a 

substituição no polo passivo da presente demanda, conforme o referido 

petitório. No mais, cumpra-se a decisão retro. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031237-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARSIS MIYABARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GARCIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado,para apresentar o CPF de Rafael Sodré de 

Aragão, para que seja retificado o polo passivo da presente ação. Maria 

Fêlix Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009525-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE MOTA TODA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1009525-87.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

PEREIRA DE SANTANA RÉU: MARCIO HENRIQUE MOTA TODA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011168-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AIRES COUTO OAB - MT16228/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERMAQ-INTERNACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011168-80.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIANO 

MEDEIROS CRIVELLENTE RÉU: INTERMAQ-INTERNACIONAL DE MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA - ME IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte apelada/requerida para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 16 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024054-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO (EXECUTADO)

MARIA TEREZA COIMBRA CARVALHO (EXECUTADO)

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

ANA MARIA COIMBRA CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024054-48.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: CESAR 

AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO EXECUTADO: ANA CAROLINA 

COIMBRA CARVALHO TRONCON, MARIA TEREZA COIMBRA CARVALHO, 

MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO, ANA MARIA 

COIMBRA CARVALHO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para 

manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. 

Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1022394-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003180-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003180-08.2017.8.11.0041 AUTOR: SAULO 

SANTOS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte apelada / requerente para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008651-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY NUNES NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006768-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS PATUSSE PRUDENCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006768-23.2017.8.11.0041 AUTOR: MATEUS 

PATUSSE PRUDENCIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada / requerente para contrarrazoar o recurso 

de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025788-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DE SOUZA JABRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BRUNO TEIXEIRA XAVIER DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025788-97.2017.8.11.0041 AUTOR: TANIA 

REGINA DE SOUZA JABRA RÉU: MARCIO BRUNO TEIXEIRA XAVIER DE 

LIMA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 

5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 17 de janeiro 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031036-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031036-44.2017.8.11.0041 AUTOR: TECNOESTE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RÉU: FILADELFO DOS REIS DIAS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004790-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PIMENTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1004790-11.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

BATISTA PIMENTA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte apelada / parte 

requerente para contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028878-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZENI CHAVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028878-16.2017.8.11.0041 AUTOR: LEUZENI 
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CHAVES PEREIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027704-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TICKET SERVICOS SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ANDRADE NETO OAB - SP0220265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1027704-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: TICKET SERVICOS SA RÉU: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA - ME Vistos etc. Verifica-se que prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028109-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDMAR JOAO VARELA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LEQUE PINHEIRO DE SIQUEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028109-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIDMAR JOAO VARELA DO CARMO RÉU: ANA PAULA LEQUE 

PINHEIRO DE SIQUEIRA Vistos etc. Verifica-se que prova até aqui 

produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, 

não possui documentos com eficácia de título executivo. Assim, por 

reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a demandada pague à parte 

autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da 

obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do 

pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno cumprimento 

do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não 

havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003318-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003318-72.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando 

que houve a formação da angularidade processual, manifeste a parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de desistência da 

ação formulado pelo autor (Id.10344673), valendo o silêncio como 

concordância tácita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022313-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M E M RECUPERACAO E MANUTENCAO DE SEMI- REBOQUES EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022313-70.2016.8.11.0041 AUTOR: M E M 

RECUPERACAO E MANUTENCAO DE SEMI- REBOQUES EIRELI - ME RÉU: 

ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES IMPULSIONAMENTO Com a finalidade 

de dar maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar 

se fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o 

cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção dos presentes autos. A tabela com os valores das 

diligências dos oficiais de justiça se encontra no site www.aojuc.com , ou 

www.sindojus-mt.org.br. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a comprovação do pagamento da diligência, deve ser 

apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. Informo 

que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em voltando 

duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento dos meios, 

tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os autos serão 

extintos. Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA (AUTOR)

DIONEY FERNANDES PALMEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000621-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: VINICIUS YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA, DIONEY FERNANDES 

PALMEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Os requerentes alegam que, a ENERGISA realizou 

inspeção na UC n° 6/227116-1, de titularidade da Sra. DIONEY e 
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responsabilidade (morador do imóvel) Sr. VINICIUS, e desde então vem 

efetuando cobranças “surreais” da conta de energia elétrica. Afirmam 

que, a inspeção foi realizada sem a presença dos moradores (VINICIUS e 

esposa) e originou a fatura de “recuperação de consumo” de 16 meses 

retroativos, no montante de R$ 5.127,81 (cinco mil cento e vinte e sete 

reais e oitenta e um centavos). Por tais motivos, pugnam pelo deferimento 

da antecipação da tutela para que a requerida se abstenha de interromper 

o fornecimento da energia elétrica em sua residência, bem como de inserir 

os dados da primeira autora nos órgãos de proteção ao crédito, com 

relação a fatura supra mencionada. É o Relatório. Decido. Sobre o instituto 

da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de energia 

elétrica. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a 

necessidade de transparência nas informações prestadas ao consumidor 

há também que destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, 

as lições do art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 

Destaquei. Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO 

MONTANTE COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. 

DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se 

analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos 

no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Estando o débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de 

energia elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos 

requisitos legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de 

abstenção do corte de energia elétrica, bem como de suspensão da 

exigibilidade do débito, tendo em vista que este está em discussão. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70059358689, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao 

magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de 

adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo 

de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, 

em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do 

direito, isso porque, a inspeção foi realizada sem o acompanhamento dos 

usuários (ID 11360669), o valor da fatura representa consumo bem acima 

da média da UC (R$ 5.127,81) (ID 11360517) e a requerida em análise ao 

recurso apresentado pela parte autora, esclarece que não está imputando 

ao responsável pela UC a autoria da irregularidade (ID 11360151). A 

demonstração do perigo de dano reside na relevância do bem tutelado por 

ser um serviço indispensável e essencial à sobrevivência humana, 

ademais, a negativação do nome da autora a privaria de realizar 

transações financeiras e usufruir de certos serviços, além do a seu 

prestígio creditício, o qual goza na praça como boa pagadora. Ademais, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à empresa requerida. 

Quanto a de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na UC n° 6/227116-1, bem 

como de inserir os dados d autora junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 02/04/2018 às 08h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Por 

derradeiro, desentranhem-se os petitórios de fls. 29/31, que não 

pertencem a estes autos, remetendo-os ao protocolo/cartório distribuidor a 

fim sejam encaminhados aos juízos competentes. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 752 de 1102



Processo Número: 1030625-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT0016759A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALI OMAR LAKIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030625-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP RÉU: ALI 

OMAR LAKIS Vistos etc. Verifica-se que prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022168-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELENE BARBOSA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022168-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: NEUZELENE BARBOSA DOS REIS RÉU: GRAMARCA VEICULOS 

LTDA Vistos etc. No decisório de ID n. 9111939 foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu o autor, por meio de 

petitório de ID n. 9281297, pleiteando pela reconsideração da decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda que, a 

decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão 

interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu 

teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 
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resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019611-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIANE CARLA SANTIAGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019611-20.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MEIRIANE CARLA SANTIAGO PEREIRA REQUERIDO: OI S/A 

Vistos etc. No decisório de ID n. 8272213 foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu o autor, por meio de 

petitório de ID n. 8336292, pleiteando pela reconsideração da decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda que, a 

decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão 

interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu 

teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 754 de 1102



ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018838-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON THOMANN OAB - SP260770 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANIZACAO RAZAO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018838-09.2016.8.11.0041 

AUTOR: SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS 

LTDA. RÉU: ORGANIZACAO RAZAO SOCIAL Vistos etc. No decisório de 

ID. 3730807, foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Findo o prazo, verifica-se que, embora intimada, a parte 

autora nada manifestou. Não houve a citação da parte contrária e, 

portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. 

Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a 

irregularidade constante da petição inicial, não o fez.). Vejamos o que dita 

o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 
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Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023051-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: D.C.DINIZ - ME RÉU: MARIA DA ANUNCIACAO ROSA VALVERDE 

DA SILVA Vistos etc. No decisório de ID n. 9176572 foi indeferido o pedido 

de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu o autor, por meio de 

petitório de ID n. 9445974, pleiteando pela reconsideração da decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda que, a 

decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão 

interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu 

teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 
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processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018413-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1018413-45.2017.8.11.0041 

AUTOR: J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS 

LTDA - ME RÉU: L. P. ENGENHARIA EIRELI Vistos etc. Verifica-se que 

prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. 

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), 

defiro a expedição de mandado para determinar que a demandada pague 

à parte autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011051-89.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ROGERIO JULIANO EXECUTADO: CLEBERSON DA ROCHA 

Vistos etc. No decisório de ID n. 6789599 foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu o autor, por meio de 

petitório de ID n. 8237704, pleiteando pela reconsideração da decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda que, a 

decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão 

interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu 

teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 
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APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020682-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FELIX DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020682-57.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLOVIS FELIX DE PAULA REQUERIDO: VETTORE 

AGROCOMERCIAL EIRELI Vistos etc. Cuida-se de Ação de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada de Caráter Antecedente, movida por 

CLOVIS FÉLIX DE PAULA em desfavor de VETTORE AGROCOMERCIAL 

EIRELI, devidamente qualificados nos autos. Em síntese, o autor sustenta 

que entregou um veículo de sua propriedade como parte do pagamento 

devido à requerida, decorrente do Contrato de Subarrendamento de Imóvel 

Rural, firmado entre a empresa do qual é sócio (A.B. ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA) e a demandada. O autor efetuou pagamento de parcela do 

subarrendamento em nome da empresa do qual é sócio, e está sim 

celebrou contrato com a requerida. Da análise dos documentos que 

acompanham a exordial, observa-se que o Contrato de Subarrendamento 

invocado, foi firmado entre duas pessoas jurídicas, de modo que, em que 

pese o autor ter arcado com parcela do pagamento do contrato, ele não 

figura no negócio jurídico, e com isso não possui legitimidade ativa para 

pleitear reparação por eventuais danos decorrentes do contrato 

diretamente da requerida. In casu, a ilegitimidade ativa esta configurada, 

isso porque, embora o requerente tenha comprovado ser proprietário do 

automóvel dado em pagamento, não é crível o deferimento da medida 

vindicada, posto que irá atingir interesse de terceiros alheios ao processo. 

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não permite requerer em nome 

próprio direito alheio, salvo quando expressamente autorizado por lei, nos 

termos do art. 18 do Código de Processo Civil. Registra-se que, o art. 485, 

VI, §3º do CPC, determina que o magistrado deverá resolver o mérito 

quando verificada a ausência de legitimidade, podendo tal matéria ser 

conhecida de ofício, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos 

incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 

não ocorrer o trânsito em julgado.” Sobre o tema o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA – 

CONTRATO DE SEGURO GARANTIA – DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR PELA SEGURADORA – TOMADOR ILEGÍTIMO – 

ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O art. 18 do CPC dispõe que ninguém poderá pleitear, em 

nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”(Ap 

150949/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). 

Destaquei. Além disso, insta consignar que o demandante não colacionou 

o contrato de Arrendamento firmado entre a requerida e o proprietário do 

imóvel, com o fito de aferir a ciência do proprietário acerca do 

subarrendamento do bem. Face o exposto, considerando que o autor não 

possui relação jurídica direta com a requerida, INDEFIRO a petição inicial e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. Sem custas. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades 

legais e baixas de estilo. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019063-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIANA & VIANA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019063-92.2017.8.11.0041 

AUTOR: DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA RÉU: VIANA & 

VIANA LTDA - EPP Vistos etc. Recolhida as custas, recebo o presente 

feito. Verifica-se que prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado 

pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 

dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a 

parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na hipótese 

de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se 

no mandado que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos 

no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016718-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1016718-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS VILELA DE FREITAS RÉU: JOAO AUGUSTO CORREA DE 

ALMEIDA FILHO Vistos etc. Verifica-se que prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032959-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIDER CARNEIRO AVELINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032959-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: JAIDER CARNEIRO AVELINO RÉU: CONCORDE COMERCIO DE 

PETROLEO LTDA Vistos etc. Verifica-se que prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 
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poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012917-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RAMOS DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012917-35.2017.8.11.0041 AUTOR: OSMAR 

RAMOS DO PRADO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada / requerida para contrarrazoar o recurso 

de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034925-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034925-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: BENEDITO PEREIRA 

DA SILVA Vistos etc. Verifica-se que prova até aqui produzida evidencia 

o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008429-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO)

TAIS GONCALVES MELADO OLIVEIRA OAB - MT0008524A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008429-37.2017.8.11.0041 AUTOR: EDER DA 

SILVA RODRIGUES RÉU: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA SPE LTDA, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E 

PARTICIPACOES S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

intimando a parte requerida, por seu advogado, para impugnar a 

reconvenção, no prazo legal. Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037559-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DE MIRANDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037559-72.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA RÉU: E. R. DE 

MIRANDA - ME Vistos etc. Verifica-se que prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006160-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006160-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: IZONILDES PIO DA SILVA RÉU: CHRYSLER GROUP DO BRASIL 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA., DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA, SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, 

PECAS E SERVICOS LTDA Vistos etc. Tendo por finalidade o saneamento 

e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 
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de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- 

MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025802-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON MACOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES CAMARGO RODRIGUES (EXECUTADO)

MBT TELECOM LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025802-81.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: JOSE 

WILSON MACOTA EXECUTADO: CHARLES CAMARGO RODRIGUES, MBT 

TELECOM LTDA - ME Vistos etc. Ao Id: 10026282 as partes apresentaram 

petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 

homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelas partes. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, b 

do Código de Processo Civil e, determino a SUSPENSÃO do feito até o 

cumprimento integral da obrigação. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1025297-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1025297-90.2017.8.11.0041 

AUTOR: CRISTIANO DA SILVA ARAUJO RÉU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Exibição de Documento, proposta por CRISTIANO 

DA SILVA ARAUJO em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Considerando que houve 

interposição de agravo de instrumento pela parte autora face a decisão 

que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso proveu o recurso, recebo a presente demanda pelo procedimento 

especial da Ação de Exibição de Documentos. Sabe-se que a Ação de 

Exibição de Documentos busca elementos que possibilitem alcançar uma 

prova, tanto perante as partes integrantes da relação processual, como 

também diante de um terceiro que esteja em poder do documento ou coisa 

requisitada por uma das partes na relação processual e esta 

regulamentada pelo art. 396 e seguintes do CPC. Dessa forma, tendo a 

parte autora individualizado o documento pretendido, CITE-SE o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar resposta (art. 398, CPC), 

sob pena de ser admitido como verdadeiros os fatos narrados na exordial 

(art.400, I, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1032815-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA GOMES DE ARAUJO ARCANJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032815-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: DALILA GOMES DE ARAUJO ARCANJO RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA - TELEXFREE Vistos etc. Verifica-se que a presente 

demanda se trata de Ação de Exibição de Documentos, proposta por 

DALILA GOMES DE ARAÚJO ARCANJO em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA – TELEXFREE, objetivando que a requerida proceda 

com exibição dos nomes dos logins, bem como apresente os recibos de 

pagamento e recebimento. Sabe-se que a Ação de Exibição de 

Documentos busca elementos que possibilitem alcançar uma prova, tanto 

perante as partes integrantes da relação processual, como também diante 

de um terceiro que esteja em poder do documento ou coisa requisitada por 

uma das partes na relação processual e esta regulamentada pelo art. 396 

e seguintes do CPC. Dessa forma, tendo a parte autora individualizado o 

documento pretendido, CITE-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar resposta (art. 398, CPC), sob pena de ser admitido como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial (art.400, I, CPC). Ademais, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037113-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. W. G. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037113-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVA WILMA GONCALVES DE MORAES RÉU: ONEIAS PETRONILO 

GAMA Vistos etc. Verifica-se que a presente demanda se trata de Ação 

de Exigir Contas, proposta por EVA WILMA GONÇALVES DE MORAES em 

face de ONEIAS PETRONIO GAMA, devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Verifica-se que 

se trata de ação de exigir contas, a qual tem a finalidade de apurar valores 

inerentes a determinado relacionamento jurídico em que se deu atividade 

de administração de recursos de alguém por outrem e possui rito próprio. 

Dessa forma, CITE-SE o requerido para que as preste às contas ou 

ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 550 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1018452-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AURELIO ALBERNAZ HORTENSI (RÉU)

MARTHA TAKISHIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1018452-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP RÉU: RICARDO AURELIO ALBERNAZ HORTENSI, MARTHA 

TAKISHIMA Vistos etc. O requerido comparece nos autos por meio do 

petitório de Id. 10877995, pugnando por prazo de 36 horas para fazer sua 

mudança e desocupar o imóvel voluntariamente. Requereu ainda, a 

suspensão do mandado de despejo. Analisando os autos, verifica-se que 

o requerimento do demandado foi formulado em 28/11/2017, há cerca de 
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duas semanas, superando em muito o prazo solicitado, restando 

prejudicado seu pleito de concessão de 36 horas para desocupação do 

bem. Nesse interim, DETERMINO a expedição de mandado de constatação 

a fim de verificar se o requerido desocupou o imóvel voluntariamente. Em 

caso negativo, de plnano, dê-se total efetividade ao decisório de ID. 

8187708. Sendo verificada a desocupação voluntária do imóvel pelo 

requerido, fica desde de já autorizada a imissão na posse da autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013140-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013140-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: UNIAO TOTAL ENGENHARIA 

LTDA - EPP IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade 

ao processo, intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou 

efetuará o pagamento da guia de diligência para o cumprimento do 

mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em 

voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento 

dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os 

autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000674-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000674-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SILVIA 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MRV PRIME XXI INCORPORACOES 

SPE LTDA IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 18 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001546-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

ANA PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA (RÉU)

KARINE DANIELLY SILVA DE JESUS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001546-74.2017.8.11.0041 AUTOR: VARELLA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME RÉU: ANA PAULA 

CARVALHO DE OLIVEIRA - ME, ANA PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA, 

KARINE DANIELLY SILVA DE JESUS IMPULSIONAMENTO Certifico e dou 

fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, posto isso, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para que 

no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao feito, sob pena de extinção. 

Cuiabá - MT, 18 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034070-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PADUA PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034070-27.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: GILSON PADUA PACHECO EXECUTADO: JOSE ROBERTO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021683-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021683-14.2016.8.11.0041 

AUTOR: ADAO RAMOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do Seguro 

Obrigatório Dpvat que ADÃO RAMOS DA SILVA move em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.06.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos arguindo preliminarmente: I - Da Alteração Do Polo Passivo 

Para A Seguradora Líder; II- Pedido Administrativo Prévio - Ausência De 

Interesse De Agir; III – Principio Da Causalidade E A Sucumbência Autoral; 

IV - Comprovante De Residência Autoral Ilegível - Requisito Para Fixação 

Do Foro. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para 

realização da pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado sob o ID num. 5846203. 

É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras 
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compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA AUTORAL ILEGÍVEL - REQUISITO PARA 

FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência ilegível, o artigo 319 do CPC, ao elencar os 

requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o 

endereço das partes, o que foi devidamente observado. O artigo 320[1], 

por sua vez, determina a apresentação dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, não sendo o comprovante de endereço um 

documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência 

efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. Resta sedimento pela 

jurisprudência pátria que o Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível para a propositura da ação de cobrança de seguro 

obrigatório, bastando que exista(m) outra(s) prova(s) que corrobore(m) a 

data do acidente de transito ensejador da demanda, vejamos: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

PROCEDÊNCIA –– IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML – AFASTADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO – (...) – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Em caso de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos 

nos autos que comprovam que houve o acidente de trânsito e atesta que a 

invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo 

do IML são dispensáveis, mesmo que o CNSP os exija para a regulação do 

sinistro”. (...). (Ap, 113901/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no 

DJE 27/10/2014). Negritei. “E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - DESNECESSÁRIO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

Não há necessidade do boletim de ocorrência ante a presença de outros 

documentos hábeis a comprovar o acidente de trânsito e o dano 

decorrente”.  (TJ-MS -  APL:  00553288220128120001 MS 

0055328-82.2012.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 07/04/2014). Negritei. “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO COMPROVADO PELO ATESTADO DE ÓBITO E 

DECLARAÇÃO FEITA À POLICÍA CIVIL – (...). - O boletim de ocorrência não 

é o único meio de prova na ação de cobrança do seguro DPVAT, podendo 

a parte comprovar o nexo de causalidade por meio de outros documentos, 

tais como no caso, em que apresentaram os autores o atestado de óbito 

de seu genitor, acompanhado de informação prestada à Polícia Civil sobre 

o acidente. – (...)”. (TJ-MG - AC: 10024081191082001 MG , Relator: 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 13/03/2014, 

Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2014). 

Negritei. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Rejeita-se, também, a 
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arguição de ausência de prova da alegada invalidez permanente 

decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito 

judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra acometido por 

invalidez permanente decorrente de acidente de transito. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 08.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 25% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 
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comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.06.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) sobre o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018817-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIA FRANCISCA MELLO REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GALESSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1018817-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARMELIA FRANCISCA MELLO REIS RÉU: VINICIUS GALESSO 

Vistos etc. A autora narra que locou ao requerido por intermédio da 

Administradora Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda- EPP, o imóvel 

residencial localizado na Rua General Valle, nº 321, Sala 702, Edifício 

Marechal Rondon, Bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT, CEP 78.010-000, 

inicialmente com prazo de vigência de 07/10/2015 a 06/10/2016, mediante 

aluguel inicial mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais). Argumenta que o 

requerido se encontra inadimplente com os valores dos alugueis vencidos 

em 07/02/2017 a 07/06/2017. Além dos alugueres, afirma que tarifas de 

energia elétrica também estão pendentes, como a taxa de IPTU e 

Condominial. Pugna pela desocupação do imóvel. Com a inicial juntou 

documentos. Custas recolhidas, conforme se depreende do petitório e 

documento de ID. 8236798, 8236832 e 8236837. É o relatório. Decido. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Pedido de 

Tutela de Urgência, formulada por CARMÉLIA FRANCISCA MELLO REIS em 

desfavor de VINÍCIUS GALESSO, devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente insta destacar que as ações de despejo, tratadas pela Lei do 

Inquilinato, obedeciam o rito ordinário, assim como estabelece o artigo 59 

da lei 8.245/1991: “Com as modificações constantes deste Capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário”, contudo o Novo CPC, deixou de 

prever tal rito, passando tramitar a presente ação pelo procedimento 

comum, disciplinado no art. 318 e seguintes do NCPC. Não obstante a 

regra geral acima elencada, no caso trazido a baila há cumulação de 

pedidos no processo (despejo e cobrança), sendo aplicável o rito especial 

previsto na lei de locações, e subsidiariamente, as regras do procedimento 

comum. No que tange ao pedido liminar, este tem como requisitos o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve ser entendido como a 

plausibilidade do direito invocado pelo interessado e o segundo como 

concernente ao fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da 

demanda, cause à outra lesão grave e de difícil reparação. O pedido de 

liminar e de tutela antecipada, que antes do Novo CPC possuíam requisitos 

diferentes, tiveram a unificação dos elementos nas linhas gerais da tutela 

de urgência, pela nova lei processual. O art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela de urgência, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, a Lei de Locações foi editada em 1991, época em que 

o sistema brasileiro ainda não conhecia de forma generalizada a 

antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, considerava-se 

extremo avanço a possibilidade de imediata realização do despejo, initio 

litis, contudo se exigia várias garantias por considerar medida 

excepcional. Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni parece 

evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações para 

permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem mais 

sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo Código 

de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de despejo, não 

havendo o que justifique a exclusão. Note-se que interesses bem menos 

nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via ordinária, 

pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se 

tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de 

Processo Civil – vol.3). Sobre o instituto da tutela antecipada, mais 

adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Observa-se que, na hipótese dos autos, se apresenta 

adequado o deferimento tutela de urgência formulada pela parte autora, no 

sentido da desocupação liminar do imóvel, diante do inadimplemento dos 

aluguéis. Nesse contexto, o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91, autoriza 

que o contrato de locação de imóvel urbano seja desfeito em decorrência 

da falta de pagamento do aluguel, transcrevo: “Art. 9º A locação também 

poderá ser desfeita: [...] III - em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos”; De igual modo, a Lei Federal nº 8.245/91 com 

as introduções trazidas pela Lei Federal nº 12.112/2009, acrescentou o 

inciso IX, no artigo 59, permitindo a retomada do imóvel, liminarmente, nos 

casos de inadimplemento, senão vejamos: “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” Mais adiante, o art. 64 da referida Lei, com 

redação dada pela Lei n. 12.112/2009, dispõe que a decisão que decreta o 

despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos dispensa a 

prestação de caução nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º. “Art. 

64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução 

provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses 

nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da 

prestação da caução.” Sobre a matéria a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA ANTECIPADA - ARTIGO 273 DO CPC - 

POSSIBILIDADE - FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS - PRESENTE 
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HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, III e IX DA LEI 8.245/91 - MULTA DIÁRIA - 

DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A mora do 

devedor é motivo para rompimento contratual dando ensejo desocupação 

do bem, nos termos do que dispõe o art. 9, inciso III, da Lei Federal nº 

8.245/91. Presentes as hipóteses previstas no artigo 59, § 1º, inciso IX da 

Lei Federal nº 8.245/91 deve ser deferida a liminar de despejo. Deve ser 

mantido o valor da multa diária vez que arbitrada dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT - AI, 157241/2013, 

DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no 

DJE 02/04/2014) destaquei. “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Pleito de desocupação do imóvel 

fundamentado no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Medida deferida na 

forma liminar. Possibilidade ante o não pagamento dos aluguéis e a falta de 

garantia. Acervo probatório que se mostra suficiente para a convicção 

necessária. Citação levada a efeito. Mandado omisso quanto a 

advertência estabelecida no art. 285 do CPC que não invalida o ato, porém 

inviabiliza a decretação da revelia. Recurso parcialmente provido.” (TJSP - 

AI: 1839840720118260000 SP 0183984-07.2011.8.26.0000, Relator: Dimas 

Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 27/09/2011, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/09/2011) negritei. Tem-se que tais 

requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. O 

periculum in mora torna-se visível com os danos advindos da manutenção 

na posse do imóvel pelo requerido sem o pagamento da contraprestação 

devida, (aluguel e consectários locatícios), o que acarreta à requerente 

excessivo gravame e prejuízo. Por outro lado, o fumus boni iuris 

evidencia-se na relação contratual das partes, confirmada por intermédio 

dos documentos apresentados com a inicial. Sobre a matéria a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA 

ANTECIPADA - ARTIGO 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - FALTA DE 

PAGAMENTO DOS ALUGUEIS - PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, 

III e IX DA LEI 8.245/91 - MULTA DIÁRIA - DENTRO DA RAZOABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A mora do devedor é motivo para rompimento 

contratual dando ensejo desocupação do bem, nos termos do que dispõe 

o art. 9, inciso III, da Lei Federal nº 8.245/91. Presentes as hipóteses 

previstas no artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei Federal nº 8.245/91 deve ser 

deferida a liminar de despejo. Deve ser mantido o valor da multa diária vez 

que arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade.” (TJMT - AI, 157241/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 02/04/2014) destaquei. 

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL. Pleito de desocupação do imóvel fundamentado no art. 59, § 1º, 

IX, da Lei nº 8.245/91. Medida deferida na forma liminar. Possibilidade ante 

o não pagamento dos aluguéis e a falta de garantia. Acervo probatório que 

se mostra suficiente para a convicção necessária. Citação levada a efeito. 

Mandado omisso quanto a advertência estabelecida no art. 285 do CPC 

que não invalida o ato, porém inviabiliza a decretação da revelia. Recurso 

parcialmente provido.” (TJSP - AI: 1839840720118260000 SP 

0183984-07.2011.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de 

Julgamento: 27/09/2011, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/09/2011) negritei. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

antecipada. Com essas considerações, analisadas as alegações e 

documentação apresentada, DETERMINO que a parte requerida PURGUE A 

MORA ou DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel residencial localizado 

na Rua General Valle, nº 321, sala 702, Edifício Marechal Rondon, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá-MT, CEP 78.010-000, no prazo de 15 dias. Não 

havendo a desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o 

Mandado de Despejo, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se 

fizer necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com 

reforço policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem 

Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, 

evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso 

haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente 

treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta 

Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos 

mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço 

de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a 

termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia 

Militar. CITE-SE a parte contrária para que pague o valor dos aluguéis 

vencidos com fulcro no art. 62, inciso II da Lei 8.245/1991, a fim de se 

evitar a rescisão contratual ou para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, consignadas as advertências do artigo 344 e 250, II do Código de 

Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, 

tendo em vista a especialidade do rito processual. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000057-02.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 

ME EXECUTADO: AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EPP, DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA Vistos etc. Cite–se a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028067-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR OAB - SP170162 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK MARTINS SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para manifestar sobre a pesquisa 

BACENJUD e INFOJUD, no prazo de 05 dias. Maria Fêlix Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020718-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA SANTIAGO JORTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1020718-02.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: BENEDITA SANTIAGO JORTE Vistos etc. 

Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 
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contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016051-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ANDREO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1016051-70.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: TONY ANDREO MARQUES DA SILVA EXECUTADO: SPE SKY 

VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Inicialmente, 

cumpre informar que foi proferida decisão determinado o recolhimento 

e/ou apresentação das custas processuais iniciais, o que foi cumprido 

pela parte requerente conforme petitório e comprovantes de recolhimento 

de ID. 824493, 8244988 e 8244992. Ademais, se tratando de Execução de 

Titulo Extrajudicial, CITE–SE a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013696-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO)

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO-MAX IMPLANTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MAX KRAUSE NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1013696-87.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

ORTO-MAX IMPLANTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, 

MAX KRAUSE NETO Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019177-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELUFI-TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019177-31.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

EXECUTADO: BELUFI-TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Vistos etc. 

Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032745-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO BRANDS HATCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE MOSQUEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032745-17.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRANDS HATCH EXECUTADO: 

MARIA JOSE MOSQUEIRO Vistos etc. Cite–se a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033495-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. C. DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033495-19.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: N. S. C. DE ANDRADE - ME Vistos etc. Cite–se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004865-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1004865-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ASSIS 

DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, 

informando se concorda com os valores pagos, bem como indicando os 

dados bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 18 de 

janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032782-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032782-44.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 

EXECUTADO: THIAGO DE ALMEIDA SILVA Vistos etc. Cite–se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032632-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ELIAS QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO DE LARA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032632-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: RONALDO ELIAS QUEIROZ RÉU: EVANDO DE LARA Vistos etc. 

Verifica-se que prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela 

parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 

dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a 

parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na hipótese 

de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se 

no mandado que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos 

no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Em tempo, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024622-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHYTONATUS NUTRACEUTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO OAB - SP315367 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1024622-30.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: PHYTONATUS NUTRACEUTICA LTDA EXECUTADO: 

DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. 

Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 
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requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034454-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANIS ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034454-87.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: NOVANIS ANIMAL LTDA EXECUTADO: CASA DO 

LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos etc. Cite–se a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035229-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035229-05.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S.A. Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029995-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029995-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO RÉU: ANDRE 

BERNARDO DUZANOWSKI Vistos etc. Custas processuais devidamente 

recolhidas, conforme se depreende do petitório e documentos constantes 

no ID. 10260060,10260090 e 10260098. Verifica-se que prova até aqui 

produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, 

não possui documentos com eficácia de título executivo. Assim, por 

reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a demandada pague à parte 

autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da 

obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do 

pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno cumprimento 

do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não 

havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036659-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR JOSE LUDWIG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036659-89.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA RÉU: DELMAR 

JOSE LUDWIG Vistos etc. Verifica-se que prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036573-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE DE OLIVEIRA DAROS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS NETO MACCHIONE OAB - SP177466 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036573-21.2017.8.11.0041 
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AUTOR: SUELENE DE OLIVEIRA DAROS EIRELI - EPP RÉU: BELO 

REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Vistos etc. Verifica-se que prova 

até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no 

entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. Assim, 

por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a demandada pague à parte 

autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da 

obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do 

pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno cumprimento 

do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não 

havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

1º c. c. art. 916). Em tempo, determino a correção do valor da causa para 

o montante de R$22.032,86 (vinte e dois mil trinta e dois reais e oitenta e 

seis centavos), conforme consta na guia de recolhimento das custas 

processuais (Id. 10963604). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036044-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANNA PERNE TIBALDI E SILVA (EXECUTADO)

PERY TABORELLI SILVA NETO (EXECUTADO)

LUANE MARCELA DA COSTA TABORELLI SILVA (EXECUTADO)

ELIANE SOARES CARVALHO DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036044-02.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: ELIANE SOARES 

CARVALHO DA COSTA, LUANE MARCELA DA COSTA TABORELLI 

SILVA, PERY TABORELLI SILVA NETO, MARIANNA PERNE TIBALDI E 

SILVA Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036663-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA ALTOS DA CHAPADA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036663-29.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

EXECUTADO: FAZENDA ALTOS DA CHAPADA LTDA - ME Vistos etc. 

Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022143-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORLANDE PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022143-98.2016.8.11.0041 AUTOR: JORLANDE 

PINHEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 18 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011379-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO ELIAS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1011379-19.2017.8.11.0041 

AUTOR: OLICIO ELIAS CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS interpôs embargos de declaração em face da sentença 

de ID. 11125663, ao argumento de que a mesma foi ultra petita, porquanto 

condenou a embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência 

além daquilo que foi pedido pelo embargado, e que foi desrespeitado o 

limite inserido no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como 

afrontou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, 

requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, 

para o fim de que seja sanado o ponto acima debatido, para estipular em 

até 20% do valor da condenação. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe 

destacar que os embargos de declaração têm como norte as previsões 

inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, 

o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 
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suas conclusões. Isso porque, é sabido que os honorários sucumbenciais 

devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional 

do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do 

trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia. 

Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o Magistrado pode 

fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, como foi feito no 

presente caso, não estando adstrito tão somente aos limites de 10 % e 

20%. Desse modo, considerando que o valor da condenação foi de R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 10% à 20% 

sobre o valor da condenação, corresponderia à importância de R$ 33,75 

(trinta e três reais e setenta e cinco centavos) à R$ R$ 67,50 (sessenta e 

sete reais e cinquenta centavos) que, mostra-se irrisório ao labor 

desenvolvido pelo advogado. O § 8º do artigo 85 do CPC, assim dispõe: § 

8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2. Portanto, não se verifica qualquer justificativa para minorar o valor 

da verba honorária como deseja a requerida, ora embargante, pois o valor 

estabelecido se apresenta ajustada à regra processual de regência (CPC, 

art. 85, §8º), e prestigia o labor profissional desenvolvido pelo douto 

advogado da parte autora. Assim, não há o que se falar em qualquer 

obscuridade, omissão e contradição, a embargante objetiva apenas o 

reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o 

que é inviável em sede de embargos de declaração. Como já explicitado 

inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, 

obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, 

tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos 

contornos processuais desta espécie de recurso. Insta consignar que os 

Embargos de Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é 

esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição 

ou omissão e, para sanar julgamento proferido com base em premissas 

equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento do Embargante com o 

julgado ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este 

Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela 

há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada 

em premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios 

processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou 

reexaminar provas. A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. 

Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA 

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de declaração não se 

prestam à revisão de entendimento e nem a reexame da prova, mas à 

correção de contradição, obscuridade ou omissão, que no caso não se 

verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL 

PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no DJE 

26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011668-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1011668-49.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS interpôs embargos de declaração em face da sentença 

de ID. 11118109, ao argumento de que a mesma foi ultra petita, porquanto 

condenou a embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência 

além daquilo que foi pedido pelo embargado, e que foi desrespeitado o 

limite inserido no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como 

afrontou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, 

requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, 

para o fim de que seja sanado o ponto acima debatido, para estipular em 

até 20% do valor da condenação. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe 

destacar que os embargos de declaração têm como norte as previsões 

inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, 

o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 771 de 1102



omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Ademais, é sabido que os honorários sucumbenciais 

devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional 

do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do 

trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia. 

Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o Magistrado pode 

fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, como foi feito no 

presente caso, não estando adstrito tão somente aos limites de 10 % e 

20%. Desse modo, considerando que o valor da condenação foi de R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 10% à 20% 

sobre o valor da condenação, corresponderia à importância de R$ 33,75 

(trinta e três reais e setenta e cinco centavos) à R$ R$ 67,50 (sessenta e 

sete reais e cinquenta centavos) que, mostra-se irrisório ao labor 

desenvolvido pelo advogado. O § 8º do artigo 85 do CPC, assim dispõe: § 

8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2. Portanto, não se verifica qualquer justificativa para minorar o valor 

da verba honorária como deseja a requerida, ora embargante, pois o valor 

estabelecido se apresenta ajustada à regra processual de regência (CPC, 

art. 85, §8º), e prestigia o labor profissional desenvolvido pelo douto 

advogado da parte autora. Assim, não há o que se falar em qualquer 

obscuridade, omissão e contradição, a embargante objetiva apenas o 

reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o 

que é inviável em sede de embargos de declaração. Como já explicitado 

inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, 

obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, 

tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos 

contornos processuais desta espécie de recurso. Insta consignar que os 

Embargos de Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é 

esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição 

ou omissão e, para sanar julgamento proferido com base em premissas 

equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento do Embargante com o 

julgado ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este 

Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela 

há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada 

em premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios 

processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou 

reexaminar provas. A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. 

Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA 

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de declaração não se 

prestam à revisão de entendimento e nem a reexame da prova, mas à 

correção de contradição, obscuridade ou omissão, que no caso não se 

verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL 

PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no DJE 

26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020267-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA SALMAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011014-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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IVANI ALVES DA SILVA OAB - 501.096.181-49 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017812-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FERREIRA DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015174-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR APARECIDO RAMALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023220-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018562-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EURIPEDES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018562-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EURIPEDES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018562-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EURIPEDES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018562-41.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

EURIPEDES RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 
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Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006299-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006299-74.2017.8.11.0041 AUTOR: WESLEY 

FERNANDO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Vistos etc. O ônus probatório, em 

se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 
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causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006299-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias. Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011580-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011580-11.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

CARLOS FERREIRA MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Vistos etc. O ônus probatório, em 

se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 
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periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011580-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012242-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO JOSE CORTEZ NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012242-72.2017.8.11.0041 AUTOR: BALBINO 

JOSE CORTEZ NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em correição. Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012242-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO JOSE CORTEZ NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias. Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017710-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NERIS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 

2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020267-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA SALMAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011014-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

IVANI ALVES DA SILVA OAB - 501.096.181-49 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015174-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR APARECIDO RAMALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023220-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023220-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023220-45.2016.8.11.0041 AUTOR: RODRIGO 

COELHO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 
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de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 10 (dez) dias 

indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 

461, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de cinquenta por 

cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo. 

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais, devendo as partes serem informadas da referida designação. O 

perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 20 (vinte) dias a 

contar da data do início dos trabalhos. O senhor assistente do juízo 

deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data 

do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a apresentação do 

laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As 

partes também poderão se manifestar, caso queiram, sobre o laudo no 

mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para que entre em 

contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da designação da 

perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos periciais 

e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000639-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000639-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEIA DOS SANTOS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de 

ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, endereço no consultório, 

situado no INEC, Av. Das Flores, nº 941, Sala 201, Bairro: Jardim Cuiabá, 

Cuiabá-MT, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT, 02 de agosto 

de 2017. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000639-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022714-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCO GONCALVES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022714-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCO GONCALVES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003908-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SANTANA DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003908-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SANTANA DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003908-49.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDIRENE DE SANTANA DA SILVA GUEDES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 
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periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002390-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE GOMES DIAS CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002390-24.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: IONICE GOMES DIAS CASTILHO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002390-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE GOMES DIAS CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003777-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA FONSECA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003777-74.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCIO DA FONSECA DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 
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pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003777-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA FONSECA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022709-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE MELO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022709-47.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: DAVI DE MELO DE MEDEIROS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 
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disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022709-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE MELO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002098-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002098-39.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: THIAGO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 782 de 1102



apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002098-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007016-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA DAS NEVES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007016-86.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RENILDA DAS NEVES GOUVEIA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007016-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA DAS NEVES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021634-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILEIDE PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021634-70.2016.8.11.0041 

AUTOR: SILEIDE PEREIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de 

ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional:DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021634-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILEIDE PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020409-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL XAVIER DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020409-15.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOSENIL XAVIER DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 
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custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional:DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023257-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023257-72.2016.8.11.0041 

AUTOR: MAURO ALVES SANTIAGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de 

ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 
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dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023257-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001662-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001662-20.2016.8.11.0040 

AUTOR: LUZIA RODRIGUES PAIVA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos 

etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré 

parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial 

do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve 

arcar com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO 

INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e 

a vítima de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de 

conseguinte, a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o 

pagamento dos honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por 

ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser 

cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional:DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001662-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010797-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELSON DE CAMPOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1010797-19.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

RONIELSON DE CAMPOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 

5908488, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 11:30min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010187-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILMA CONCEICAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1010187-51.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

JUCILMA CONCEICAO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 5849078, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, às 11:15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007954-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1007954-81.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

JONILSON FERREIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 

5532715, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 09:00min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014234-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LUCIO COIMBRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1014234-05.2016.8.11.0041-g AUTOR: 

JANDERSON LUCIO COIMBRA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 

1857719, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 11:45min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001929-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1001929-52.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

ROBERTO ANTONIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 4680085, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 
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os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 09:00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Indefiro por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1021791-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL HERCULANA DA SILVA (REQUERENTE)

SILBENE APARECIDA GORGETE SANTOS (REQUERENTE)

ZULEIDE FLAVIANA DIAS (REQUERENTE)

ARLENE MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

RITA PAULA DE MORAIS SILVA (REQUERENTE)

LEOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA RAMOS (REQUERENTE)

RENATO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021791-43.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

RENATO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA DA PENHA RAMOS, ZULEIDE 

FLAVIANA DIAS, ADENIL HERCULANA DA SILVA, ARLENE MORAES DE 

SOUZA, SILBENE APARECIDA GORGETE SANTOS, LEOMAR PEREIRA DA 

SILVA, RITA PAULA DE MORAIS SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 21 de outubro de 2017. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000795-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000795-53.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITO LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. O autor narra que o vínculo entre as partes esta materializado pela 

matrícula 85247 e número de hidrômetro A13B155881, pelo qual a ré 

fornece o serviço de água. No entanto, no meses 10 e 11 do ano de 2017, 

a demandada sem explicação plausível, emitiu fatura em valor exorbitante, 

sendo R$ 459,94 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e 

quatro centavos) e de R$ 493,03 (quatrocentos e noventa e três reais e 

três centavos). Argumenta que o a média de seu consumo não ultrapassa 

16 m³, e nas referidas faturas teria sido lançado o consumo de 44m³ e 46 

m³, respectivamente. Informa que, quando recebeu a fatura do mês 

11/2017, imediatamente contactou a requerida, e esta por sua vez 

demorou a aparecer a ponto de chegar à fatura do mês 12/2017. Explana 

que, quando foi atendido o chamado a reclamada afirmou que iria 

certificar-se se havia vazamentos, contudo, limitou-se a substituir o 

equipamento, não reportando o que aconteceu, não emitindo nenhum 

documento ou explicação. Aduz ainda, que no momento que a ré substituiu 

o hidrômetro, o mesmo se fazia presente, ademais tirou foto, verificou 

ainda que já contava consumo 5, sem se quer ter sido ligado. Informa 

ainda, que se passou o tempo a ponto de chegar fatura do mês 01/2018, 

no valor de R$ 59,18 (cinquenta e nove reais e dezoito centavos), dentro 

do consumo real, outrossim, relata que para todos os vizinhos fora 

entregue a fatura impressa do referido mês, exceto o mesmo. Pugna pela 

antecipação da tutela para que a requerida faça a readequação das 

faturas referentes aos meses 11 e 12 do ano de 2017, bem como se 

abstenha de efetuar o corte do fornecimento de água, além de que se 

abstenha de inserir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Ação Revisional de Consumo c/c 

Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela, proposta por 

BENEDITO LUIZ DE SOUZA em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A, 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso 

reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de água. Neste 

ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações 

de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo 

tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE 

COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. DEFERIMENTO. 

PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão 

presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, 

quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando o 

débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de energia 

elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos requisitos 

legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de abstenção do 

corte de energia elétrica, bem como de suspensão da exigibilidade do 

débito, tendo em vista que este está em discussão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70059358689, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao magistrado 
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sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de informações 

quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas atinentes à boa 

relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto 

aos documentos apresentados, quais sejam, as faturas objetos da 

discussão com valores acima da média de consumo (ID. 11384100 e 

11384086), bem como a fatura do mês 01/2018, com valor normal 

conforme média de consumo (ID 11384085), além da demonstração da 

consulta junto ao site da requerida, verifica-se que somente as faturas 

debatidas na presente demanda se encontram atrasadas (ID 11384083), 

são capazes de embasar o convencimento da probabilidade do direito, em 

sede de cognição sumária. Outrossim, a demonstração do perigo de dano, 

reside na relevância do bem tutelado por ser um serviço indispensável. 

Ademais, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Quanto a de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação 

de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja 

sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for 

verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 

disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida se abstenha inserir 

o nome do autor nos ógãos de proteção ao crédito, bem como se 

abstenha de interromper o fornecimento de água na matricula n° 85247, 

em razão das faturas debatidas na presente demanda, mediante depósito 

judicial do valor que a parte autora reputa ser devido nas faturas vencidas 

e nas vincendas que por ventura forem emitidas com valores acima da 

média mensal, observando a media dos três meses do consumo do imóvel, 

anteriores ao inicio das cobranças objeto dessa demanda. INTIME-SE a 

parte autora para efetuar o depósito judicial no prazo de 15 dias, sob pena 

de revogação da medida antecipatória concedida. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC), bem como a inversão do ônus da prova, cabendo a 

requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 03/04/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013481-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013481-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADEMIR RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 
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3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026912-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO PEDROSO AMORIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1026912-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAURICIO ANTONIO PEDROSO AMORIM DA SILVA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

A parte autora narra ser titular da Unidade Consumidora n° 6/2010907-2. 

Explana que, a fatura de competência 05/2017, foi gerada no valor de 

R$2.190,78 (dois mil cento e noventa reais e setenta e oito centavos), 

correspondente a consumo recuperado. Argumenta que não lhe cabe a 

guarda das instalações e equipamentos externos e que, ao entrar em 

contato com a requerida, mas sua reclamações não foram atendidas. 

Explana que, em agosto/2016, o poste pegou fogo e a requerida trocou os 

equipamentos, de modo que a conta de energia passou a ser gerada mais 

em conta. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela para que a 

requerida não interrompa o fornecimento do serviço e suspenda a 

cobrança inerente a fatura discutida nos autos, até o término da ação. 

Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar, proposta por 

MAURICIO ANTONIO PEDROSO AMORIM DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados nos autos. De inicio, insta consignar que houve 

interposição de agravo de instrumento pela parte autora face a decisão 

que indeferiu a justiça gratuita e o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

proveu o recurso. Assim, recebo a presente demanda pelo procedimento 

comum. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE 

COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. DEFERIMENTO. 

PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão 

presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, 

quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando o 

débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de energia 

elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos requisitos 

legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de abstenção do 

corte de energia elétrica, bem como de suspensão da exigibilidade do 

débito, tendo em vista que este está em discussão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70059358689, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de informações 

quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas atinentes à boa 

relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto 

aos documentos apresentados, são capazes de embasar o 

convencimento da probabilidade do direito, isso porque a fatura com 

vencimento em 30/07/2017 (Id. 9673246) demonstra a cobrança do 

consumo recuperado. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido da ilegalidade do corte do 

fornecimento em razão de faturas pretéritas decorrentes de recuperação 

de consumo, nesse sentido colho o precedente da corte: PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA.REGULARIDADE DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. CONCLUSÃO DOTRIBUNAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃODO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

BASEADO EM INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOREFERENTE À RECUPERAÇÃO, 

IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOSTJ. RECURSO ESPECIAL 

A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. A Corte de origem decidiu pela 

existência de fraude, que ensejoua emissão de fatura de recuperação de 

consumo com a observância doprocedimento estabelecido no artigo 72 da 

Resolução nº 456 /2000 daANEEL. Assim, para alterar a conclusão do 

Tribunal a quo seriaimprescindível adentrar a seara dos fatos, o que 

esbarra na Súmula7/STJ. Precedente. 2. Quanto à legalidade no corte do 
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fornecimento de energia elétrica, esta Corte Superior de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento por dívida pretérita, a título de recuperação de 

consumo, em face daexistência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigosnão-pagos. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá 

parcial provimento. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1310295 RS 

2012/0050647-0). Destaquei. A demonstração do perigo de dano, caso 

seja tardia a entrega da prestação jurisdicional, reside na relevância do 

bem tutelado por ser um serviço indispensável. Ademais, observa-se não 

haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a 

medida não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Quanto a de 

inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a requerida se abstenha 

de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel de 

Unidade Consumidora nº 6/210907-2 e se abstenha de efetuar cobranças 

em virtude da fatura objeto da presente demanda, até o deslinde final do 

feito, sob pena de aplicação de multa. DETERMINO a inversão do ônus da 

prova, cabendo a requerida trazer aos autos as provas que entender 

pertinente. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 03/04/2018 às 11h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013481-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. 19 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002169-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1002169-41.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

JOSE VICTOR DE FRANCA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 4704035, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 21 de fevereiro de 2018, às 09:30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Indefiro por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006579-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006579-45.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

LEIDIANE DIAS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 5046278, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, às 11:00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 
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contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015976-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1015976-65.2016.8.11.0041-v AUTOR: 

FLAVIO MARTINS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 2881356, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015911-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1015911-70.2016.8.11.0041-v AUTOR: 

WELLINGTON DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir 

a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 2602602, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014248-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILSON PEREIRA BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1014248-86.2016.8.11.0041-v AUTOR: 

VALDENILSON PEREIRA BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 1858743, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 09h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021925-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTANIO VIEIRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021925-36.2017.8.11.0041 AUTOR: OTANIO 

VIEIRA DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO impugnar a contestação tempestiva, no prazo 

legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015121-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOME PEREIRA DOS SANTOS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1015121-86.2016.8.11.0041-v AUTOR: 

TOME PEREIRA DOS SANTOS NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 1998795, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 10h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005137-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005137-44.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ANTONIO RODRIGUES FILHO EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027756-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SILVA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027756-65.2017.8.11.0041 AUTOR: MARILENE DE 

OLIVEIRA SILVA CASTRO RÉU: EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA 

DISTRIBUIDORA LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para 

manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. 

Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025522-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DE FREITAS QUEIROZ SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT18373/O 

(ADVOGADO)

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1025522-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARMEM DE FREITAS QUEIROZ SOARES RÉU: BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Vistos etc. No 

decisório de ID. 9607307 , foi determinada a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o polo ativo da demanda, 

sob pena de ser indeferida e de o processo ser extintio sem resolução de 

mérito. Findo o prazo, foi certificado que a parte autora nada manifestou 

(ID nº 10906324). Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se 

vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade 

constante da petição inicial, não o fez deixando de incluir seu conjugê no 

polo ativo da ação. Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do 

Código de Processo Civil: “Art.321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” (Grifei) Registra-se que, o art. 485, I do CPC, determina que 

o magistrado não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, in 

verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - indeferir a 

petição inicial.” Com essas considerações, indefiro a petição inicial e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000991-57.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE AILTON DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSÉ AILTON DE 

OLIVEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 27.06.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação e documentos (ID 

7284663), arguindo preliminarmente: I- Da Inépcia Da Inicial – Da 

Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta 

De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Orientação Do 

STJ. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. . Nomeado perito judicial para realização da 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ID: 8004877. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 
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contestação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a 

oportunidade de efetuar o pagamento pela via administrativa. Com relação 

à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. Superada 

a preliminar, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 
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das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): LESÕES NEUROLÓGICAS (PARAPLEGIA) 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) Em caso de dano anatômico e/ou 

funcional definitivo informar as limitações físicas irreparáveis e definitivas 

presentes no patrimônio físico da vitima PARAPLEGIA V) Em virtude da 

evolução da lesão e/ou de tratamento, faz-se necessário exame 

complementar? a) [ ] Sim, em que prazo b) [ x]Não VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) a) [ x ] total 

(Dano anatômico ou funcional permanente que comprometa a integra do 

patrimônio físico e/ou mental da vitima) (...) Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Lesões 

neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica, terá a vítima direito a 

100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, TOTAL a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 100% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - LESÕES NEUROLÓGICAS 

(PARAPLEGIA) *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 Total: R$ 

13.500,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.06.2016) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010638-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE APARECIDA QUEIROZ RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010638-76.2017.8.11.0041 

AUTOR: CELIANE APARECIDA QUEIROZ RODRIGUES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que CELIANE 

APARECIDA QUEIROZ RODRIGUES move em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.02.2017, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos arguindo preliminarmente: I – Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência De Interesse De Agir; II – Principio Da Causalidade E A 

Sucumbência Autoral; III. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para 

realização da pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado sob o ID num. 7772951. 

É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora, interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que não lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento 

pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre 

destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o 

seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso 

concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 
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RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência, Declaração 

de Atendimento e Boletim de Atendimento Médico a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 333 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 
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até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIO [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que 

foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 05.02.2017, resultando, 

em decorrência disso, invalidez permanente e gastos 

médicos/hospitalares no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais). A 

Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §2º, os casos de 

reembolso médico em decorrência de acidente automobilístico. Confira-se: 

“Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. § 2º - Assegura-se à vítima o 

reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Conforme 

consignado, mostra-se possível o ressarcimento pelas despesas médicas 

decorrentes de acidente automobilístico, desde que demonstrado o 

pagamento efetuado pelo autor. Dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado o nexo de causalidade ante a prova do acidente 

automobilístico (boletim de ocorrência e certidão de atendimento médico) e 

os recibos, destinados à recuperação da autora quanto ao acidente 

sofrido. Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para 

demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido 

pela recorrida, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - 

DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA 

SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao 

pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 

6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações 

em sede recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: 

Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: 

TJMT – 2ª CCível – RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade 

Addario – j. em 19/10/2011. Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o 

mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o inciso I do 

art. 373 do CPC. Por outro lado, a seguradora ré não comprovou a 

falsidade dos documentos anexados à inicial nem, tampouco, que as 

informações neles contidas sejam inverídicas, não demonstrando qualquer 

fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, em 

consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se de diversas 

alegações infundadas. Como a parte autora apresentou todos os 

documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a 

indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o reembolso das 

despesas devidamente comprovadas, até o limite legal previsto no inciso 

III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. Em relação a data de incidência de juros 

moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(05.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte requerida a reembolsar a parte autora na importância de R$ 

315,00 (trezentos e quinze reais), a título de indenização das despesas de 

assistência médicas e suplementares, estipulado no art. 3º, inciso III, da 
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Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária a partir da data do desembolso. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) sobre o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016694-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUCIANO DA SILVA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016694-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROBSON LUCIANO DA SILVA LOURENCO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que ROBSON LUCIANO DA SILVA 

LOURENÇO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 22.11.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ID 9944923), arguindo 

preliminarmente: I – Da Ausência De Comprovação De Entrega Da 

Documentação; II – Da Inclusão Da Seguradora Líder No Polo Passivo; III – 

Da Ausência De Requerimento Administrativo – Falta De Interesse De Agir. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no 

segurado, (id: 10442346). É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte 

requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com protocolo 

de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de juntar os 

documentos que devem instruir o referido processo. Desta forma, ausente 

a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela 

intimação do autor para que compareça à Seguradora, apresentando a 

documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 
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REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela 

seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, verifica-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e ficha de 

atendimento médico a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 22.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 
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de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIO [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (22.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016131-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONICE DOS SANTOS VARCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016131-68.2016.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDIONICE DOS SANTOS VARCO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que CLAUDIONICE DOS SANTOS 

VARCO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 08.04.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id: 4792617), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração Do Polo Passivo Da Lide – Da 

Necessidade De Inclusão Da Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro 

DPVAT; II Da Inépcia Da Inicial – Da Ausência De Documentos 

Indispensáveis Ao Processamento Da Demanda – Do Cerceamento De 

Defesa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o 

laudo pericial foi juntado às id: 4708780. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA – DO CERCEAMENTO DE DEFESA A 

Seguradora alega que a petição inicial encontra-se incompleta, pois 

encontram-se ausentes o boletim de ocorrência e os laudos médicos. Ao 

final, requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois o autor não 

teria juntado aos autos os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda. A preliminar suscitada confunde-se com o mérito, e com o tal 

será apreciada. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. Resta sedimento pela 

jurisprudência pátria que o Boletim de Ocorrência não é documento 
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imprescindível para a propositura da ação de cobrança de seguro 

obrigatório, bastando que exista(m) outra(s) prova(s) que corrobore(m) a 

data do acidente de transito ensejador da demanda, vejamos: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

PROCEDÊNCIA –– IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML – AFASTADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO – (...) – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Em caso de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos 

nos autos que comprovam que houve o acidente de trânsito e atesta que a 

invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo 

do IML são dispensáveis, mesmo que o CNSP os exija para a regulação do 

sinistro”. (...). (Ap, 113901/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no 

DJE 27/10/2014). Negritei. “E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - DESNECESSÁRIO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

Não há necessidade do boletim de ocorrência ante a presença de outros 

documentos hábeis a comprovar o acidente de trânsito e o dano 

decorrente”.  (TJ-MS -  APL:  00553288220128120001 MS 

0055328-82.2012.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 07/04/2014). Negritei. “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO COMPROVADO PELO ATESTADO DE ÓBITO E 

DECLARAÇÃO FEITA À POLICÍA CIVIL – (...). - O boletim de ocorrência não 

é o único meio de prova na ação de cobrança do seguro DPVAT, podendo 

a parte comprovar o nexo de causalidade por meio de outros documentos, 

tais como no caso, em que apresentaram os autores o atestado de óbito 

de seu genitor, acompanhado de informação prestada à Polícia Civil sobre 

o acidente. – (...)”. (TJ-MG - AC: 10024081191082001 MG , Relator: 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 13/03/2014, 

Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2014). 

Negritei. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Rejeita-se, também, a 

arguição de ausência de prova da alegada invalidez permanente 

decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito 

judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra acometido por 

invalidez permanente decorrente de acidente de transito. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 08.04.2015, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 
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encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA TORACICA (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão ESTRUTURA TORÁCICA 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital, terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -ESTRUTURA TORÁCICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.04.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886863 Nr: 21167-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA PETRELLI CORREA 

ALMEIDA - OAB:18.050, GUILHERME ARGUELHO MOURA - OAB:18.520, 

JUTUIRAN JOSE TRAJANO MOURA - OAB:2097/MT, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as 

requeridas à restituição de 83,5% (oitenta e três inteiros e meio por cento) 

do valor total desembolsado pelo autor, incluída a comissão de 

corretagem, nos termos das “cláusulas 5.7. ”item a” e 5.7.1 do contrato de 

fls.51/63-v, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do 

desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida.Considerando que as partes são vencidas e vencedoras, 

deve ser aplicado o artigo 86, parágrafo único, do CPC e Súmula 306 do 

STJ "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à 

execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte", 

compensando-se recíproca e proporcionalmente as despesas 

processuais e os honorários advocatícios.Condeno as partes ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

à parte adversa, ora fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), na proporção 

de 60% ao autor e 40% às requeridas. A parte requerente ficará isenta 

das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, e terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. Atente-se a secretaria ao 

requerimento de fls.197, a fim de se evitar equívocos quanto as 

publicações das intimações.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2017.Gilberto Lopes BussikiJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080302 Nr: 1639-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito nos termos dos art. 485, IV do Código de Processo Civil, por ter 

perdido o objeto. Com base no princípio da Causalidade condeno a 

requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, tendo em vista que inicialmente havia 

interesse de agir da autora.Decorrido o transito em julgado, 

certifique-se.Nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos 

com as formalidades legais.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 391653 Nr: 26991-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PEIXARIA BARÃO LTDA, 

JOÃO GERALDINI, LIDIANE LAVADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827046 Nr: 32938-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, Danielly Jesus de Amorim - OAB:15054/E, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886863 Nr: 21167-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA PETRELLI CORREA 

ALMEIDA - OAB:18.050, GUILHERME ARGUELHO MOURA - OAB:18.520, 

JUTUIRAN JOSE TRAJANO MOURA - OAB:2097/MT, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as 

requeridas à restituição de 83,5% (oitenta e três inteiros e meio por cento) 

do valor total desembolsado pelo autor, incluída a comissão de 

corretagem, nos termos das “cláusulas 5.7. ”item a” e 5.7.1 do contrato de 

fls.51/63-v, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do 

desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida.Considerando que as partes são vencidas e vencedoras, 

deve ser aplicado o artigo 86, parágrafo único, do CPC e Súmula 306 do 

STJ "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à 

execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte", 

compensando-se recíproca e proporcionalmente as despesas 

processuais e os honorários advocatícios.Condeno as partes ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

à parte adversa, ora fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), na proporção 

de 60% ao autor e 40% às requeridas. A parte requerente ficará isenta 

das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, e terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. Atente-se a secretaria ao 

requerimento de fls.197, a fim de se evitar equívocos quanto as 

publicações das intimações.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2017.Gilberto Lopes BussikiJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1041053 Nr: 42120-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RIBEIRO MIRANDA, SANDRA MARIA CASTILHO 

RIBEIRO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ALVES DA SILVA, DAISY MARIA 

LOBO DE AZEVEDO SILVA, ANTONIO SANCHES REVUELTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 DEFIRO a antecipação de tutela a fim de autorizar a adjudicação do bem 

aos autores, valendo como título para transcrição a ser operada pelo 2º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá relativo ao imóvel 

descrito no Livro n.2-BZ, número de ordem 21.360, folha nº 175, ficha nº 

01, em nome dos autores.Comunique-se o Cartório Competente para o 

cumprimento da medida.Aguarde-se o decurso de prazo do edital, após 

cumpra-se integralmente a decisão de fls. 78/79. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 82085 Nr: 5980-90.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacil Benedito de Ambrósio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIND. DOS TRAB. NAS IND. METALURGICAS, 

MECANICAS E DE MAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO BARCELO DE MORAES 

- OAB:5385/MT, CARMEM LUCIA E SILVA - OAB:5289/MT, SÉRGIO 

HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, MAX WEINER MENDONÇA DE OLIVEIRA - 

OAB:6060

 Posto isso, pelas razões fundamentadas, REVOGO PARCIALMENTE a 

determinação de fls. 1717/1717-verso, tão somente em relação a 

porcentagem a ser levantada nos autos, DETERMINANDO que os valores 

consignados pelas empresas associadas sejam liberados em íntegra em 

favor do exequente, mediante alvará para conta indicada às fls. 1771, 

mantendo-se ainda a constrição futura no porcentual de 30%, até a 

satisfação total do débito. Transcorrido o prazo recursal, expeça-se o 

competente alvará. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 389476 Nr: 24889-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA GASPAROTTO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 a publicação do edital também, por 01 (uma) vez em jornal de ampla 

circulaçãoTranscorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada 

se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para 

funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, com 

fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador 

especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.Cumpra-se.INTIME-SE.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746824 Nr: 44047-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 803 de 1102



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA SILVIA BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, HOLANDO CAMPOS JÚNIOR, VITOR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:6270, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria a Perita Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, onde intimada, 

indicou para perícia o dia 15/03/2018 às 08:30 horas. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Clínica Materna , Rua Presidente 

Arthur Bernardes, 132, Duque de Caxias II, CEP 78043-365, Cuiabá – MT, 

fone: (065) 3322-3840 / 3321-7834 / 3624-9922. Posto isso, intimo as 

partes para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente, bem como o 

advogado de ambas as partes de apresentarem seus assistentes 

técnicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886863 Nr: 21167-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA PETRELLI CORREA 

ALMEIDA - OAB:18.050, GUILHERME ARGUELHO MOURA - OAB:18.520, 

JUTUIRAN JOSE TRAJANO MOURA - OAB:2097/MT, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando que o feito se encontra apto para sentença e demanda 

estudo e tempo para decisão, identifique o presente feito, com anotação 

própria e após o término da correição, volvam-me concluso para 

deliberação, em prazo não superior a 120 dias, conforme dispõe o inciso 

V do artigo 21 da CNGC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1041053 Nr: 42120-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RIBEIRO MIRANDA, SANDRA MARIA CASTILHO 

RIBEIRO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ALVES DA SILVA, DAISY MARIA 

LOBO DE AZEVEDO SILVA, ANTONIO SANCHES REVUELTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do CPC, com respaldo nas regras do Dec.-lei 58/37 com as 

alterações da Lei 6.014/73, DETERMINO a adjudicação do imóvel a parte 

requerente, determinando a expedição de ordem judicial para que o imóvel 

em questão seja escriturado e registrado em nome dos autores, ficando a 

presença, a atuação e a manifestação dos requeridos perante o serviço 

notarial e registral competente supridas pelo mandado judicial, observadas 

as demais exigências legais.RATIFICO a antecipação de Tutela deferida às 

fls. 98/99.Custas pela parte autora. Deixo de arbitrar verba honorária em 

favor da DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos da Emenda Constitucional n° 

80/14, que conferiu a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e 

Ministério Publico, não sendo mais devidos honorários advocatícios.P.R.I. 

Após, o transito em julgado, arquive-se os autos com as formalidades 

legais e baixas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068939 Nr: 54959-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUS COMERCIAL LTDA ME (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Leonardo Moreira - 

OAB:13.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte interessada para retirar carta 

precatória no prazo de 05 dias e comprovar posteriormente sua 

distribuição no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080302 Nr: 1639-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguarde-se o prazo de suspensão.

Após, proceda-se a Secretaria o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1272796 Nr: 28571-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, JEAN LUKA CAPARROZ PICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, MIL OPÇÕES COMÉRCIO VAREGISTA DE ROUPAS 

MASCULINAS LTDA, SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23195/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apensem-se estes autos aos da Execução nº 42599-62.2011.811.0041, 

cód.745453, certificando sua tempestividade, conforme determina o art. 

1.268 da CNGC, verbis:

Art. 1.268. Recebidos os Embargos, seja à execução, à arrematação ou 

adjudicação, o Gestor judiciário procederá ao seu registro, à autuação e 

ao apensamento dos autos respectivos, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, a sua tempestividade.

Após, volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 70249 Nr: 9920-92.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUTFI SALIM BOU RASLAN, NABHIA LOUTFI BOU 

RASLAM, JOÃO CARLOS VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIRDES REIS SOUSA DA SLVA, ISAAC 

PINTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 74885 Nr: 5845-15.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASADEI E CASADEI LTDA., CÉLIO CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 77934 Nr: 2074-05.1992.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALBINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302, ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4.121/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 93679 Nr: 5004-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES CIDADE CUIABÁ 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA CASTRO - 

OAB:5467B/MT, GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - 

OAB:5092/MT, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:3.849-A

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, interposta por HSBC BAMERIUNDUS SEGUROS S/A em 

desfavor de EMPRESA DE TRANSPORTES CIDADE CUIABÁ LTDA.

 Considerando que a denominação utilizada nos autos – HSBC SEGUROS 

(BRASIL) S/A – não existe mais, tendo em vista que houve alteração da 

denominação social da empresa, DEFIRO a substituição processual, para 

que passe a constar no polo ativo: KIRTON SEGUROS S/A, retificando-se 

a capa dos autos.

DETERMINO a intimação pessoal da executada para apresentar balanço 

especial, no prazo de 60 (sessenta) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 233234 Nr: 2539-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, LUIZ PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCO DE GODOY BELFORT, 

ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099/O, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:8303/MT, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - OAB:6230/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 248385 Nr: 15965-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM ANGELA BENETTI BERTUCELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 261902 Nr: 856-68.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A - CONTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, MARIA 

SELMA DE OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN 

- OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:6131- E - MT, 

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - OAB:21617 MT, GISLAINE DE 

MORAES CORREIA - OAB:16.476/E, LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882, RAFAEL DUARTE DE ÁVILA COSTA - OAB:21.314MT, 

SOLANGE APARECIDA GONÇALVES - OAB:4533, UBIRAJARA DE 

SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT, WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA - OAB:15.080-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

Data da Carga: 07/12/2017

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 389476 Nr: 24889-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA GASPAROTTO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 
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MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Despejo, movida por IEDA MARIA GASPAROTTO em 

desfavor de JONAS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR e HILTON SANTOS 

DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

Em melhor análise dos autos, constata-se que trata de feito da Meta 2015 

do Conselho Nacional de Justiça, e que tramita desde 2009 perante este 

Juízo.

O artigo 232, I do CPC exige, para deferimento da citação por edital, que o 

autor afirme, ou o oficial de justiça certifique, ser o réu desconhecido ou 

incerto, ou, ainda que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível.

“Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

 I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias 

previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;”

 No caso em tela, os autos foram distribuídos em 2009, e até a presente 

data não se obteve êxito na citação da parte demandada, conforme 

certidão do Oficial de Justiça juntado aos autos.

 Considerando o requerimento de fls. 138, DEFIRO o pedido formulado e 

determino a citação por edital da parte executada HILTON SANTOS DA 

SILVA.

Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 72, inciso II, segunda figura, do CPC.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Após, INTIME-SE a parte requerente para manifestação.

Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de processo incluso na meta 

2015 do CNJ.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428922 Nr: 10354-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMATTA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OSVALDO DONIZETE DA MATTA, ERNESTO MANOEL DA MATA, 

MARCELO JOSE DE ALMEIDA, ÉRICA DRUMOND, JUCINEY TELES DE 

AMORIM, JORGE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767191 Nr: 19998-28.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELA, 

EVELINE DOS SANTOS TEIXEIRA BAPTISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. D. G. CONSTRUTORA, GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:308.505/SP, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767844 Nr: 20687-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA, ARISTEU 

CANDIDO ALVES, CLARINDO PIRES DE CARMAGO, GASTÃO XAVIER 

DOS SANTOS FILHO, OTARCI NUNES DA ROSA, JOSÉ DE SOUZA 

OLIVEIRA, LEOVALDO EMANOEL SALES DA SILVA, JUCEMAR ORBEN 

TURAZZI, MIGUEL LEITE DA ROCHA, JOSÉ LOPES ALVES, HELIO DO 

AMARAL, JOSE ORIVAL PIMENTA, QUIRINO SOARES GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos etc.

Diante da alegação da executada de inexitência da conta vinculada sob n. 

4.223.431-6, determino a intimação do exequente a fim de que comprove a 

existência da relação jurídica, após volvam os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 831801 Nr: 37436-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & CALDEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALERIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito REPRESENTANTE DE REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT, CEP 78050-000, fone: 3052-7636, e-mail: 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br, onde intimado, indicou para início dos 

trabalhos periciais o dia 05/02/2018 a partir das 09:00 horas, onde serão 

atendidos no local onde o material a ser avaliado está guardando. Posto 

isso, intimo as partes para comparecem a perícia, devendo apresentar 

seus assistentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 936106 Nr: 52646-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI GOMES MONTALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito REPRESENTANTE DE REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT, CEP 78050-000, fone: 3052-7636, e-mail: 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br, onde intimado, indicou para início dos 

trabalhos periciais o dia 05/02/2018 a partir das 09:00 horas, onde serão 

atendidos no local onde o material a ser avaliado está guardando. Posto 

isso, intimo as partes para comparecem a perícia, devendo apresentar 

seus assistentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1041053 Nr: 42120-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RIBEIRO MIRANDA, SANDRA MARIA CASTILHO 
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RIBEIRO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ALVES DA SILVA, DAISY MARIA 

LOBO DE AZEVEDO SILVA, ANTONIO SANCHES REVUELTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Não havendo necessidade de impulso jurisdicional, estando no aguardo 

apenas de providências da Secretaria Judicial para seu normal 

prosseguimento.

Cumpra-se com a maior brevidade possível a decisão emanada nos autos, 

expedindo o necessário.

Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1107146 Nr: 13445-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:OAB/MT 8.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18288, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - 

OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663, FERNANDA ALVES 

CARDOSO CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642, THALISSON 

GAYVA MORAES - OAB:18846

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito REPRESENTANTE DE REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT, CEP 78050-000, fone: 3052-7636, e-mail: 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br, onde intimado, indicou para início dos 

trabalhos periciais o dia 05/02/2018 a partir das 09:00 horas, onde serão 

atendidos no local onde o material a ser avaliado está guardando. Posto 

isso, intimo as partes para comparecem a perícia, devendo apresentar 

seus assistentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1117129 Nr: 17532-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERCELENA CONCEIÇÃO DE ABREU ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito REPRESENTANTE DE REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT, CEP 78050-000, fone: 3052-7636, e-mail: 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br, onde intimado, indicou para início dos 

trabalhos periciais o dia 05/02/2018 a partir das 09:00 horas, onde serão 

atendidos no local onde o material a ser avaliado está guardando. Posto 

isso, intimo as partes para comparecem a perícia, devendo apresentar 

seus assistentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 376872 Nr: 13444-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA CHUE, M. P. C. O, JOSÉ MARIO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA HELENA, 

ILTON SARAGIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6551-A, ANA 

PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA

Data da Carga: 04/12/2017

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 916558 Nr: 41138-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLS SANDALIAS E ACESSÓRIOS DE MODAS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 434881 Nr: 13781-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHICAGO PNEUMATIC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, CARLOS EDUARDO SANCHEZ - OAB:239.842, Francisco 

Focaccia Neto - OAB:73.135, RICARDO AUGUSTO DE CASTRO LOPES - 

OAB:212658/SP, SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - 

OAB:248.636/SP, Vagner Augusto Dezuani - OAB:142.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

Certidão Crédito, comprovando o pagamento nos autos no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 772547 Nr: 25656-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO CAMILO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FARIAS DO CARMO, MEZZO 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO SILVA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11293

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 751668 Nr: 3441-63.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON DA COSTA PEIXOTO, ISABELLE DE 

QUEIROZ DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, BRUNO MARTINS SORNA - OAB:19.693-O, 

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - OAB:8.933, RONALDO LUIZ DE 

ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:OAB/MT 7360-B, LUCIANA CASTANHO SAGIN - OAB:11.522, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 11 de abril de 2018, às 10 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 758470 Nr: 10719-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIMED COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIAS PANDA LTDA, DROGARIAS 

PANDA LTDA, DROGARIAS PANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS EDUARDO FOGOLIN 

PASSOS - OAB:190.991 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796034 Nr: 2377-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. G. DE ALMEIDA - CERÂMICA PORTO RICO EPP, 

ROMILDO GOUVEIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA DUARTE & DUARTE LTDA - ME, V. V. 

DA SILVA, VALDEMIR VENANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MARIA MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:14.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1171801 Nr: 40914-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA ALVES OLIVEIRA -ME, EDILEUZA ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURE WLADEMIR DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRINQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 11 de abril de 2018, às 10 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1022446 Nr: 33121-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA VAREJO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALLARDO CORREIA - 

OAB:247066/SP, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9928/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1023433 Nr: 33616-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGEU PEREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - 

OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Através do petitório de fls.119/127, pleiteia a requerente, AGEU PEREIRA 

MACHADO, pela restituição de prazo para recorrer da sentença proferida 

nos autos e apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

pela requerida.

 Da análise dos autos, verifica-se que a partes foram devidamente 

intimadas, via DJE nº 10072 de 01/08/2017 e publicado no dia 02/08/2017 

para as partes manifestarem sobre a sentença de fls. 82/87. Porém, o 

requerente informa que perdeu contato com o seu antigo patrono e após 

buscar informações perante a OAB/MT descobriu que o mesmo 

encontra-se suspenso pela OAB/MT desde o dia 21/07/2017.

 O artigo 221 do CPC, dispõe:

 “Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da 

parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo 

ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.”

Dessa forma, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual por 

cerceamento de defesa, restituo o prazo para a requerente AGEU 

PEREIRA MACHADO manifestar nos autos, iniciando-se a partir da 

intimação desta decisão, na pessoa do patrono constituído nos autos.

Ademais, proceda-se com as alterações junto ao cadastro dos advogados 

da parte requerente AGEU PEREIRA MACHADO, para que as futuras 

publicações sejam feitas em nome do patrono constante no instrumento de 

procuração de fls. 121.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 434760 Nr: 13696-51.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. S. A., MARELSON JOSÉ MORAES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE 

CUIABÁ LTDA, CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAPUTANGA-MT - OAB:ARAPUTANGA/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO SCHNEIDER - OAB:8.117

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 11 de abril de 2018, às 10 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 824695 Nr: 30740-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORACI DA COSTA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. V. GAIOTTO, CATANEO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - 

OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1020680 Nr: 32266-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DE FREITAS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1119861 Nr: 18711-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNE JOARA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN 

- OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 13 de abril de 2018, às 10 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 708451 Nr: 1641-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AMELIO MAIA, KLUBE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, FÁBIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:16.601/MT, HILTON SANTOS DA SILVA - OAB:MT 11.794, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12.549/MT

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 716056 Nr: 10010-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A, MARCO ANDRE HONDA 

FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIKA NATIVIDADE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 718582 Nr: 9314-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA PINHO DA SILVA, MARISTELA VIEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT, SANDRA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - OAB:MT 

11812

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828938 Nr: 34783-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE SOUZA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILKA MEZOMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO 

NASCHENVENG PINHEIRO - OAB:4919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PALMA DE ARRUDA 

NETO - OAB:10270/MT, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - 

OAB:OAB/MT 17.002, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 891869 Nr: 24470-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDES FÁTIMA VIAN, ALEXANDRE HAUSER MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MONTEIRO DA SILVA, GERALDO 

MONTEIRO DA SILVA - ME, MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 18 de abril de 2018, às 08 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 1109555 Nr: 14506-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAL SIN IMPLANTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, efetuando seu respectivo pagamento, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1133584 Nr: 24439-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 13 de abril de 2018, às 08 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140368 Nr: 27565-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGALINA CRISÓSTOMO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13519, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 446416 Nr: 20743-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS PROMOÇÕES EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Certifico e dou fé que foi informado pela conta única a impossibilidade de 

vincular os valores depositados nestes autos tendo em vista que na guia 

de pagamento não esta informado a conta judicial e não foi apresentado o 

boleto junto com a guia de pagamento para que seja possível a vinculação 

dos valores depositados. Posto isso, impulsiono os autos intimando a parte 

requerente para juntar aos autos o boleto a que se refere a guia de 

pagamento constante nos autos ou guia de pagamento que indique a conta 

judicial para localização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 727431 Nr: 23309-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BRASIL COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE DE AZEVEDO LUZ PRODANOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 180 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 784076 Nr: 37850-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE ARRUDA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.234,88 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.117,44 (um mil cento e 

dezessete reais e quarenta e quatro centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 1.117,44 (um mil cento e dezessete reais e quarenta e 

quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 786232 Nr: 41586-91.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LUIZ ALVES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172.402, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301, XAVIER TORRES 

VOUGA - OAB:154.356/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

peticionado pela parte requerida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 865134 Nr: 5697-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA CRUZ XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GETULIO PEDROTTI JUNIOR, 

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA PEDROTI, ANDREA SILVA DO 

NASCIMENTO, EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA, WILSON 

HISSAO NINOMIYA, MARIA DE LOURDES AUGUSTA DELGADO, BRUNO 

RODRIGUES FRAGA, LEONE STEFANY GALVÃO SILVA, KATYUSCIA 

FARINY DE CARVALHO, ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARA LÚCIA 

DA COSTA MARQUES NINOMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT, Silvia Soares Ferreira da Silva - 

OAB:14610-MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890400 Nr: 23499-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CANDIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS MARCELO MACEDO DE 

SOUZA - OAB:13.671/MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 898664 Nr: 28836-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNEY CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 933261 Nr: 51055-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA APARECIDA STEFANIAK MERCÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1021122 Nr: 32487-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,94 (quinhentos e tres reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09 (cento 

e vinte e sete reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028702 Nr: 36152-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMARCO LACERDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1069609 Nr: 55234-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENANCIA TAIZ DE CAMARGO SEABRA, 

DEODATO POLIDO SEABRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 Processo n.º 55234-36.2015.811.0041 (1069609). Vistos etc. Em análise 

ao contrato que embasa a demanda (fls.32/43), verifica-se que as partes 

pactuaram cláusula de compromisso arbitral (décima sexta – fl.42). O 

artigo 1º da Resolução n. 11/2017/TP, dispõe sobre a competência para 

processar e julgar Conflitos em decorrência da Lei de Arbitragem: “Artigo 

1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas 

de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, outorgando 

competência para o processamento de cartas precatórias, conforme 

segue: 4ª Vara Cível – (Antiga 21ª V. Cível) Processar e julgar os feitos 

cíveis em geral, inclusive processo sumário e cartas precatórias cíveis de 

sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 

5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar, 

mediante distribuição alternada e igualitária com a 5ª Vara Cível, os 

conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem. 5ª Vara Cível Processar e 

julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário e cartas 

precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como 

processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 4ª 

Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem” Nesses casos, 

a competência para processar e julgar é inerente as 4ª e 5ª Varas Cíveis 

de feitos gerais. Feitas essas considerações, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor da 4ª ou 5ª Vara 

Cível da Capital, devendo estes autos ser remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. Anote-se, 

inclusive na distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088978 Nr: 5691-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS, MCND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 13 de abril de 2018, às 08 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1098712 Nr: 10054-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HAWAII RESIDENCE, GESSI 

DE FATIMA CANGUSSU BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:12239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1108161 Nr: 13941-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE SANTOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

LÓTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:8464, GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:203049/SP

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO

Data da Carga: 11/01/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1116830 Nr: 17382-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GOMES MENDES VAZ DA SILVA, 

DANIEL VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, SAMUEL 

ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:21342

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Não havendo necessidade de impulso jurisdicional, estando no aguardo 

apenas de providências da Secretaria Judicial para seu normal 

prosseguimento.

Aguarde-se o decurso de prazo da intimação realizada nos autos, após 

proceda a Secretaria Judicial com a prática dos atos ordinatórios.

Cumpra-se com a maior brevidade possível a decisão emanada nos autos, 

expedindo o necessário.

Cuiabá-MT.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1127975 Nr: 22131-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA BATISTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 361921 Nr: 31969-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BARRETO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, GILMAR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, DANIEL FROES BATATA - OAB:11488, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, SORAYA CRISTIANE 

BEHLING - OAB:7936/MT, THAÍS REGINA RETORE - OAB:12689-B

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 403858 Nr: 36478-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, BANCO ITAUCARD S/A, 

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, PAPELARIA 

DUNORTE LTDA, MAKRO ATACADISTA S/A, REDE DE POSTOS SANTA 

MARIA LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

FIDC NP MULTISEGMENTOS CREDITSTORE, LOG INFORMATICA LTDA, 

MARCIO SCHMAEDECKE, BANCO DO BRASIL S/A, P. DA S. WILLEMANN - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Lazzaretti - 

OAB:27489/RS, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, 

ARIANE DE SOUZA MONARO - OAB:13094-B, BETTÂNIA MARIA 

GOMES PEDROSO - OAB:6522, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:9.255, Lucas 

Thimmig Diel - OAB:50.735/RS, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT, LUÍS ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO - OAB:12477, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAYCON RODRIGO 

KELM - OAB:10.092/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, VALDIRENE DIAS 

COSTA - OAB:10.770/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 
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legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO

Data da Carga:09/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 724432 Nr: 20093-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIMAR LUSIENE DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOCENTER COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNAÍRA RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:7964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 758953 Nr: 11223-24.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO LOPES OKOJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDBLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, HEITOR FARO DE CASTRO - 

OAB:191667-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767844 Nr: 20687-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA, ARISTEU 

CANDIDO ALVES, CLARINDO PIRES DE CARMAGO, GASTÃO XAVIER 

DOS SANTOS FILHO, OTARCI NUNES DA ROSA, JOSÉ DE SOUZA 

OLIVEIRA, LEOVALDO EMANOEL SALES DA SILVA, JUCEMAR ORBEN 

TURAZZI, MIGUEL LEITE DA ROCHA, JOSÉ LOPES ALVES, HELIO DO 

AMARAL, JOSE ORIVAL PIMENTA, QUIRINO SOARES GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Determino o seguimento da execução, com a intimação da parte 

executada para efetuar o pagamento do valor remanescente a ser 

atualizado (R$ 69.832,87), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

execução forçada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 786477 Nr: 40375-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITZHAK BEN DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA 

FONSECA - OAB:11841/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (embargado) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 840313 Nr: 44723-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETH NOBRE DE AMORIM TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 883933 Nr: 19157-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA ARGES OLIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL PARTICIPAÇOES S.A, NET 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR HONÓRIO BARRETO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-B

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 922713 Nr: 45078-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYTZA ANTONELLE DAUSTRIA FLEURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 938377 Nr: 53840-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FIGUEIREDO DA SILVA, EDJANE DE 

ALMEIDA MACHADO COSTA, GISELE RODRIGUES DA SILVA, HELLEN 

MARA DA SILVA ARRUDA, INGRID SUELLYN DE SOUZA PEREIRA, 

IZABEL FÁTIMA DA SILVA, JANETE ARAÚJO SANTOS, JEOVÁ 

APARECIDO LEÃO, JUSCINEIDE RODRIGUES GONZAGA, LORDES DOS 

SANTOS MORAIS MOREIRA, LUANA MORAES DE BARROS, LUCIANA 

DIVINA DE BARROS, MÁRCIA MARIA CORREA, ROSANA GONÇALVES, 

SOLANGE SOUZA RAUPP, THAÍS FERNANDA DE JESUS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO 

SUPERIOR - ASSOBES/INST. DE ENSINO E CULTURA-ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6.911, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT
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 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 11 de abril de 2018, às 08 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 946856 Nr: 58497-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sendo que ao final desse prazo os autos 

retornarão ao aquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1023425 Nr: 33612-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDWIGES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVINA ROSA DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:7.031, 

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23.651, PEDRO CORREA 

FRANCO - OAB:22926/O, TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1027537 Nr: 35588-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1049192 Nr: 46034-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLURAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA, COLÉGIO VILA 

REAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE ZANNIN ZANCHI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068878 Nr: 54931-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PATRICIA FERREIRA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1074390 Nr: 57285-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRES DE ALMEIDA E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL DAVID MARTINS 

SANTANA - OAB:20.788/O/MT, OZANA BATISTA GUSMÃO - OAB:4062

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 18 de abril de 2018, às 10 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1086354 Nr: 4475-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA AMANCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8.534, MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1133348 Nr: 24329-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA HARDMAN MEDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676, SYRHAM MARIA DE ARRUDA R. FONSECA - OAB:20.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/mt

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1210845 Nr: 8664-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDEIR MORONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA, 

MARINEZ DUARTE MORONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010797-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELSON DE CAMPOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1010797-19.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

RONIELSON DE CAMPOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 

5908488, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 11:30min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010187-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILMA CONCEICAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1010187-51.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

JUCILMA CONCEICAO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 5849078, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, às 11:15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014234-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LUCIO COIMBRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1014234-05.2016.8.11.0041-g AUTOR: 

JANDERSON LUCIO COIMBRA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 

1857719, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 11:45min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001929-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1001929-52.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

ROBERTO ANTONIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 4680085, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 09:00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 
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contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Indefiro por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002169-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1002169-41.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

JOSE VICTOR DE FRANCA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 4704035, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 21 de fevereiro de 2018, às 09:30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Indefiro por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006426-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA LUCIENE DA CRUZ NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006426-12.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

WALQUIRIA LUCIENE DA CRUZ NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 

5032605, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 10:45min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006579-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006579-45.2017.8.11.0041-g AUTOR: 

LEIDIANE DIAS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 5046278, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, às 11:00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015976-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1015976-65.2016.8.11.0041-v AUTOR: 

FLAVIO MARTINS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 2881356, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 
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de fevereiro de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015911-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1015911-70.2016.8.11.0041-v AUTOR: 

WELLINGTON DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir 

a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 2602602, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014248-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILSON PEREIRA BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1014248-86.2016.8.11.0041-v AUTOR: 

VALDENILSON PEREIRA BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 1858743, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 09h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1026580-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 13/03/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021261-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA GIOMBELLI DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021261-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA GIOMBELLI DUARTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023732-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020996-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA DA SILVA ALVES (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022138-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARTINES SENGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022193-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MORGAN DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGUES MACEDO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019185-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA RODRIGUES DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016502-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNI FELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024055-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017877-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025673-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 
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a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021909-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O (ADVOGADO)

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO)

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021104-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020847-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AMORIM DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023899-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN TULIO STELATTO (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO DA CRUZ E SILVA (RÉU)

DAYANE DA CRUZ E SILVA (RÉU)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (RÉU)

PHANY PET SHOP - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - 

EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019068-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018526-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030552-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. H. F. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO CAETANO MIRANDA (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030552-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. H. F. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO CAETANO MIRANDA (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 
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influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023580-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE BRAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORIS FELSKY DOS ANJOS (REQUERIDO)

KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023580-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE BRAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORIS FELSKY DOS ANJOS (REQUERIDO)

KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021990-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA EUGENIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036413-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. N. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASSMIN MOHAMAD HALLAK OAB - 004.211.451-96 (REPRESENTANTE)

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036413-93.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KHALED NOBILINO HALLAK REPRESENTANTE: YASSMIN 

MOHAMAD HALLAK REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Khalsed Nobilino Hallak, representado por Yassmin Mohamad 

Kallak, em desfavor de Cooperativa de Trabalho Médico Unimed. Ressai da 

inicial que o autor foi diagnosticado com “Transtorno do Espectro de 

Autista”, sendo recomendado pelo médico especialista, o tratamento de 

reabilitação multidisciplinar com Fonoaudióloga especialista em ABA 

(Applied Behavior Analysis / Análise do Comportamento Aplicada) e 

Terapeuta Ocupacional especialista em Integração Sensorial, a serem 

realizadas duas vezes por semana. Assevera que a ré não tem em sua 

rede conveniada profissionais com a necessária qualificação ao 

tratamento, oferecendo apenas o método ambulatorial genérico, o qual 

assevera que não alcançará o resultado positivo no desenvolvimento 

intelectual do autor. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar que a requerida arque com a integralidade do tratamento 

multidisciplinar e qualquer procedimento que vier a ser necessário no 

decorrer da presente ação, principalmente, fonoaudiologia especializada 

em ABA e terapia ocupacional especializada em integração sensorial, 

ambos duas vezes por semana cada, os quais deverão ser pagos 

diretamente às profissionais indicadas, sendo a Fonoaudióloga a Sra. 

Claudiane Marques de Campos, CRFa 6 – 5285 e a Terapeuta Ocupacional 

a Sra. Adriana B. Moussa Miranda, CREFITO 9/6161-TO, no prazo de 48 

horas, sob pena de multa. Recebida a inicial aos 13.12.2017, foi designada 

audiência de conciliação para o dia 19.03.2018 às 09h:00min e postergada 

a análise da tutela de urgência para após a formação do contraditório (Id 

nº 11126589). No Id nº 11171789 a parte autora pleiteia a reconsideração 

da decisão supracitada, pugando pela análise da tutela de urgência 

acostando aos autos novo laudo médico. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, neste momento processual, 

o laudo acostado no Id nº 11171834 demonstra a necessidade imediata do 

início do tratamento com equipe multiprofissional, posto que possível 

demora poderá comprometer o desenvolvimento futuro da parte autora 

que se trata de uma criança com 02 (dois) anos de idade. Ademais, a 

relação jurídica firmada entre as partes restou demostrada através do 

cartão do plano de saúde (Id nº 10941140), bem como do requerimento 

administrativo solicitando o custeio do tratamento multidisciplinar (Id nº 

10941179, p.3), documentos estes que evidenciam a probabilidade do 

direito. Consta nos autos ainda, outros laudos médicos que atestam o 

quadro clínico da parte autora, qual seja, “Transtorno do Espectro Autista” 

(CID F 84.0), apontando a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar 

(Id nº 10941179, p.4). Entendo que o caso do autor também contempla o 

pressuposto do perigo de dano, vez que a limitação ao tratamento 

multiprofissional poderá prejudicar o avanço até então obtido e, conforme 

consignado no laudo médico poderá comprometer o desenvolvimento 

futuro da parte autora (Id 11171834). À propósito, colaciono o seguinte 

julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. 

TRATAMENTO DE AUTISMO. SESSÕES DE TERAPIAS 

MULTIDISCIPLINARES. CABIMENTO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto em face da decisão prolatada pela magistrada "a quo", a qual 

deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a obrigação da 

recorrente custear os tratamentos prescritos ao ora recorrido, quais 

sejam, ambientoterapia, psicopedagogia, terapia ocupacional por 

integração sensorial, fonoaudiologia cognitivo comportamental, 

psicoterapia cognitivo comportamental, acompanhamento terapêutico com 

abordagem cognitivo comportamental, no prazo de 15 dias. Os contratos 

de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 
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Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº. 9.656/98, uma vez que 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso em 

comento, a documentação acostada pela parte recorrida às fls. 84, 87/91, 

95/100, é suficiente para atestar a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo em juízo de cognição 

sumária, consoante o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

uma vez que... comprova que o agravado é portador de autismo e que 

necessita dos tratamentos prescritos para ser viabilizada a melhora de 

seu desenvolvimento motor, cognitivo e social. Ademais, o contrato 

entabulado entre os litigantes não estipula a exclusão dos tratamentos 

requeridos. E, ainda, a moléstia que acomete o agravado igualmente não 

está inclusa no rol de exceções do artigo 10 da Lei nº. 9.656/98, pelo que, 

resta evidente a impossibilidade de negativa de cobertura por parte da 

recorrente. Desta feita, restando cristalina a necessidade do tratamento 

de autismo para a parte agravada, não cabe à operadora do plano de 

saúde negar o respectivo tratamento, pelo que, imperiosa a manutenção 

da decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO VIA 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70075814244, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da 

Silva, Julgado em 09/11/2017). Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não é o caso dos autos, 

pois sendo julgada improcedente a presente demanda, abre-se a 

possibilidade para a parte ré de requerer o ressarcimento do tratamento 

realizado. Por outro lado, entendo que não se pode exigir da parte ré o 

custeio do tratamento com o profissionais escolhidos pela parte autora, 

posto que a requerida pode ter em sua rede credenciada profissionais 

especializados hábeis a fornecer o tratamento prescrito pelo médico, 

sendo que, na hipótese de não tê-los, competir-lhe-á disponibilizá-los a 

sua livre escolha. Posto isso, com base nos artigos 297 e 300, ambos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

provisória de urgência, determinando que a requerida FORNEÇA, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o tratamento clínico prescrito pelo laudo médico objeto 

do pedido de reconsideração [Id nº 11171834], qual seja, tratamento 

multidisciplinar com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional especializados, 

na periodicidade de 02 (duas) vezes por semana cada. Por fim, ressalto 

que, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, a tutela 

provisória poderá ser a qualquer tempo revogada e modificada, de forma 

que, caso se verifique, após a formação do contraditório, a ausência dos 

pressupostos preenchidos nesta quadra processual, não há qualquer 

óbice à revogação da tutela ora deferida. Intime-se. Cumpra-se, inclusive 

em regime de plantão. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021663-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA MARQUES DOS SANTO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021663-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA MARQUES DOS SANTO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025964-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE APARECIDA RODRIGUES PAILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025964-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE APARECIDA RODRIGUES PAILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001844-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA (AUTOR)

ELIETE GONCALVES DE OLIVEIRA VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011093-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE CAOVILLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO OAB - MT5112/O (ADVOGADO)

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AIRTON GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI SILVEIRA OAB - MT3634/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010590-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. RIBOLDI & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010590-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. RIBOLDI & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025753-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERNANDES DE ALMEIDA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037416-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (AUTOR)

WALNEY FERREIRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1037416-83.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WALNEY FERREIRA MORAES, THALISSON GAYVA MORAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Ação de Revisão de Faturas c/c Consignação em Pagamento 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Thalisson Gayva Moraes e 

Walney Ferreira Moraes em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré (UC 6/229306-6) 

e que recebeu cobranças referente aos meses de agosto/2016 a 

novembro/2017 em valores elevados, o que não condiz com sua realidade, 

já que sua média de consumo é de R$ 50,00. Assevera ainda que, por 

desconfiar sobre ocorrência de furto de energia pelo seu vizinho, solicitou 

junto à ré uma vistoria no medidor, entretanto, ela se manteve inerte. Narra 

que ajuizou ação no juizado especial e depositou a quantia de R$ 1.000,00 

para pagamento do que entende devido, mas o processo foi extinto. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

restabelecer o fornecimento dos serviços e se abster de efetuar novo 

corte em relação às faturas contestadas, bem como das vincendas; que a 

requerida faça vistoria no medidor, para apurar eventual irregularidade e 

efetue a troca do mesmo, sem qualquer custo adicional e por último, 

requer que o valor depositado no juizado especial seja transferido para 

este processo. É o relatório. DECIDO. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A probabilidade do direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese, 

percebe-se a probabilidade do direito, pois se verifica pelos documentos 

de ID 11110713, que a ré emitiu faturas nos valores de R$ 18,20, R$ 

17,03, R$ 94,29 etc., mas, a partir de agosto/2016, constam cobranças de 

R$ 268,68, R$ 412,66, R$ 250,16 etc., demonstrando a existência de 

alguma irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, pois ela é essencial à manutenção da residência do autor. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Nesse sentido, vide julgados a seguir, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 
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conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se, ainda, 

que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista 

que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

pleiteada, o que faço para determinar que a requerida, no que se refere às 

faturas discutidas nestes autos: a) RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, o fornecimento de energia da unidade consumidora UC 

6/229306-6, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do CPC; b) REALIZE, no prazo de 15 (quinze) dias, vistoria no 

medidor, para averiguar eventual desvio de energia por seus confinantes, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC; c) SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora nº6/229306, sob pena de aplicação de multa no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo 

único, c/c artigo 537, ambos do CPC, Por outro lado, indefiro, por ora, os 

demais pedidos, posto que acerca das contas futuras, tal deferimento 

comprometeria a estabilidade da demanda. Já o valor depositado no 

Juizado pode ser levantado pelo autor e consequentemente depositado 

neste feito, ou seja, diligência que lhe compete. A troca do medidor, neste 

momento, também não merece guarida, vez que depende de prova pericial. 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Designo o dia 26/03/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, se necessário, pelo plantão. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1037416-83.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WALNEY FERREIRA MORAES, THALISSON GAYVA MORAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Ação de Revisão de Faturas c/c Consignação em Pagamento 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Thalisson Gayva Moraes e 

Walney Ferreira Moraes em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré (UC 6/229306-6) 

e que recebeu cobranças referente aos meses de agosto/2016 a 

novembro/2017 em valores elevados, o que não condiz com sua realidade, 

já que sua média de consumo é de R$ 50,00. Assevera ainda que, por 

desconfiar sobre ocorrência de furto de energia pelo seu vizinho, solicitou 

junto à ré uma vistoria no medidor, entretanto, ela se manteve inerte. Narra 

que ajuizou ação no juizado especial e depositou a quantia de R$ 1.000,00 

para pagamento do que entende devido, mas o processo foi extinto. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

restabelecer o fornecimento dos serviços e se abster de efetuar novo 

corte em relação às faturas contestadas, bem como das vincendas; que a 

requerida faça vistoria no medidor, para apurar eventual irregularidade e 

efetue a troca do mesmo, sem qualquer custo adicional e por último, 

requer que o valor depositado no juizado especial seja transferido para 

este processo. É o relatório. DECIDO. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A probabilidade do direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese, 

percebe-se a probabilidade do direito, pois se verifica pelos documentos 

de ID 11110713, que a ré emitiu faturas nos valores de R$ 18,20, R$ 

17,03, R$ 94,29 etc., mas, a partir de agosto/2016, constam cobranças de 

R$ 268,68, R$ 412,66, R$ 250,16 etc., demonstrando a existência de 

alguma irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, pois ela é essencial à manutenção da residência do autor. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Nesse sentido, vide julgados a seguir, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se, ainda, 

que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista 

que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

pleiteada, o que faço para determinar que a requerida, no que se refere às 

faturas discutidas nestes autos: a) RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, o fornecimento de energia da unidade consumidora UC 

6/229306-6, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 
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ambos do CPC; b) REALIZE, no prazo de 15 (quinze) dias, vistoria no 

medidor, para averiguar eventual desvio de energia por seus confinantes, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC; c) SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora nº6/229306, sob pena de aplicação de multa no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo 

único, c/c artigo 537, ambos do CPC, Por outro lado, indefiro, por ora, os 

demais pedidos, posto que acerca das contas futuras, tal deferimento 

comprometeria a estabilidade da demanda. Já o valor depositado no 

Juizado pode ser levantado pelo autor e consequentemente depositado 

neste feito, ou seja, diligência que lhe compete. A troca do medidor, neste 

momento, também não merece guarida, vez que depende de prova pericial. 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Designo o dia 26/03/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, se necessário, pelo plantão. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030910-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI NAKAZORA TAMURA (REQUERIDO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa 

Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A. em 

desfavor de Osvaldo Tetsuo Tamura e Meiri Nakazora Tamura, alegando 

que recebeu atribuição para a exploração do serviço público de 

transmissão de energia elétrica, relativa à 500 kV (kilovolt) que interligará a 

Subestação de Jauru a Subestação de Cuiabá, em circuito simples, com 

extensão aproximada de 355 km, compreendendo os Municípios de Jauru, 

Figueiropolis d’Oeste, Indiavaí, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, 

Mirassol d’Oeste, Lambari d’Oeste, Barra do Bugres, Alto Paraguai, 

Rosário Oeste, Jangada, Acorizal, Várzea Grande e Cuiabá, e, demais 

instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, 

comando, controle, telecomunicação, administração e apoio da referida 

linha de transmissão. Aduz que os requeridos se recusam a autorizar a 

obra, vez que não tem interesse que a linha de transmissão de energia 

passe em sua propriedade, bem como em receber a indenização pela 

passagem, impedindo uma obra de infraestrutura fundamental ao 

desenvolvimento do setor elétrico do país, e atrasando o cronograma do 

empreendimento, o qual a autora precisa cumprir, já que há incidência de 

multa e outros prejuízos. Assim, requerer a concessão da tutela de 

urgência para que seja deferida a imissão na posse da autora e seus 

prepostos, nas áreas servientes identificadas no memorial descritivo e 

planta da faixa de servidão, denominada FAZENDA BANDEIRA e, nas 

faixas dos acessos de serviços existentes e/ou a serem constituídos no 

imóvel objeto das matrículas Imobiliária n. 23.248 e 25.727, do 7º Oficio do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, a fim de que a 

Empresa Requerente possa executar, quer por si ou seus prepostos, as 

obras necessárias à implantação total do empreendimento; que seja 

registrado à margem da Matrícula Imobiliária do imóvel a imissão e que seja 

autorizado o depósito prévio da indenização, no valor de R$ 36.536,48. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Pelos documentos colacionados no processo, verifica-se 

que a autora é concessionária federal do serviço de transmissão de 

energia elétrica, e pelo projeto de desenvolvimento é necessária a 

instalação da rede de transmissão da linha na propriedade dos requeridos, 

além disso, a requerente não busca estabelecer qualquer restrição ao 

domínio, mas, apenas, ao uso de parte do imóvel dos requeridos, mediante 

prévia indenização. Tem ainda, que a imissão da autora na área se mostra 

possível, até porque ela dispõe depositar judicialmente o valor apurado, 

nos termos do artigo 15 do Dec.-Lei nº 3.365/41. Neste sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - 

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA CONFERIDA À 

CONCESSIONÁRIA - DEPÓSITO PRÉVIO - POSSIBILIDADE - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A desapropriação 

por motivo de utilidade pública enseja ao proprietário do imóvel o direito à 

justa e prévia indenização em dinheiro. Cumpre ao autor da Ação de 

Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar de Imissão 

de Posse proceder ao depósito prévio, arbitrado na forma da lei.” (TJMT, 

Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 87430/2010 - Classe CNJ - 

202 – Comarca de Araputanga, Julgado em 08/02/2011). É certo que o 

interesse público na constituição da servidão administrativa se sobrepõe 

ao interesse privado dos requeridos. Sabe-se que a servidão 

administrativa é o “direito real de gozo, de natureza pública, instituído 

sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública 

ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem 

afetado a fim de utilidade pública” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

administrativo. São Paulo: Atlas. 16. ed., 2003, página 145). Por outro lado, 

é notório o perigo de dano, vez que a construção visa à prestação 

adequada do serviço público de fornecimento de energia elétrica para 

regiões precárias, que de certo aguardam muito tempo pelo serviço, além 

de considerar que a autora necessita cumprir o cronograma do 

empreendimento, sob pena de incorrer em diversas penalidades. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Diante do exposto, com amparo no 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada 

para determinar a imissão na posse da autora e seus prepostos, nas 

áreas servientes identificadas no memorial descritivo e planta da faixa de 

servidão, denominada FAZENDA BANDEIRA e, nas faixas dos acessos de 

serviços existentes e/ou a serem constituídos no imóvel objeto das 

matrículas Imobiliária n. 23.248 e 25.727, do 7º Oficio do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, a fim de que a Empresa 

Requerente possa executar, quer por si ou seus prepostos, as obras 

necessárias à implantação total do empreendimento; que seja registrado à 

margem da Matrícula Imobiliária do imóvel a imissão, tudo mediante o 

depósito prévio, no valor de R$ 36.536,48. Comprovado o depósito, 
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cumpra-se a decisão, expedindo-se o mandado de imissão de posse. 

Designo o dia 06/02/2018, às 09h00min para audiência de conciliação, a 

ser realizado na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Neste 

caso, deverá constar do mandado a transcrição do artigo 20 do 

Decreto-Lei n° 3.365/41. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de novembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1036435-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO ZILIO (REQUERENTE)

ANA LUIZA APARECIDA VITORIO ZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Vícios Construtivos com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Ana Luiza Aparecida Vitorio 

Zilio e Cesar Roberto Zilio em desfavor de José da Costa Marques e G. Di 

Grecco da Costa Marques & Cia Ltda. ME, alegando que os requeridos 

foram os responsáveis pelo projeto, construção e decoração de sua 

residência, entretanto, constam diversos vícios de construção no imóvel. 

Requerem a concessão de tutela de urgência para que seja deferida a 

produção antecipada de prova, consistente na realização de perícia no 

imóvel, a ser custeada pelos requeridos, em razão da suposta 

necessidade de inversão do ônus da prova. Observa-se que o pleito dos 

autores se restringe na produção antecipada de provas, a qual possui 

requisitos próprios, especificados nos incisos do artigo 381 do NCPC. No 

caso vertente, pelos documentos colacionados no processo, percebe-se 

que ela poderá se tornar impossível ou de difícil verificação se tiver que 

aguardar o momento oportuno, ou seja, maiores riscos de deterioração no 

imóvel e outros (art. 381, I, NCPC), além disso, não causará quaisquer 

prejuízos às partes se produzida agora, até porque pode viabilizar a 

autocomposição ou outro meio de solução do conflito (art. 381, II, NCPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade dos requerentes em relação aos requeridos, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, DETERMINO a inversão do ônus da prova. Por 

outro lado, mesmo sendo o caso de aplicabilidade da inversão, tal situação 

não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da 

prova requerida pela parte autora, até porque a obrigação do pagamento 

recai sobre aquele que a pleiteou, conforme disciplina o art. 95, do NCPC 

(art. 33, CPC/73). A propósito: “EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO – EXCESSO DA PENHORA E SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – INOVAÇÃO 

RECURSAL – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

PERÍCIA REQUERIDA PELOS AUTORES – RESPONSABILIDADE PELO 

PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Cabe a parte que requer a realização de 

perícia arcar com as despesas. A regra contida no artigo 6º, inc. VIII, do 

CDC implica tão-somente na inversão do ônus da prova prevista no art. 

333 do CPC e não na inversão da obrigação do pagamento previsto no art. 

33 do aludido diploma. [...]”. (TJMT, Ap 70643/2016, Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016). Negritei. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 381, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a realização da perícia pleiteada, assim, nomeio a Engenheira Civil 

MARCIANE PREVEDELLO CURVO, podendo ser localizada na Rua das 

Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta Capital e contatada 

pelo Telefone: 3619-5650 / 8414-4141, independentemente de 

compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC), sendo que os honorários serão suportados pelos autores. O laudo 

deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). 

Designo o dia 27/02/2018 às 11h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 05 de dezembro de 2017. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032535-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 13/03/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 
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audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 

2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010282-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILLA BORGES DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755/O (ADVOGADO)

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Visto. Indefiro o pedido de ID 9852264, vez que o AR foi recebido por 

terceiro, conforme certidão de ID 10098402, assim, não há falar em 

citação válida, muito menos revelia do réu. Desse modo, redesigno o dia 

27/02/2018, às 08:00 para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Proceda-se a tentativa de citação do 

réu por mandado. Intime-se a autora para conhecimento. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033115-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 13/03/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033815-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 13/03/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033990-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MEIRA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 13/03/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 826 de 1102



Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 

2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035338-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAVID LEPESTEUR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE LEPESTEUR OAB - MS14764 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 13/03/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037055-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHA NORTON MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037055-66.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JONATHA NORTON MAIA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 

11:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037128-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RIBEIRO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037128-38.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOAO PAULO RIBEIRO BISPO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do 
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NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINNI 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038725-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RONI DE ALMEIDA BARNABE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038725-42.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: REGINALDO RONI DE ALMEIDA BARNABE DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Designo o dia 22/03/2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038742-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUANA ARRUDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038742-78.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA LUANA ARRUDA DE FRANCA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

22/03/2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte 

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036960-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LERINDO LARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036960-36.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LERINDO LARA DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, Revendo posicionamento anterior passo 

a adotar o entendimento daqueles que defendem o a corrente que defende 

o esgotamento da esfera administrativa para caracterizar a resistência à 

lide e viabilizar a ação judicial. O entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo, senão 

vejamos: Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 
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sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037899-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO AVELINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037899-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: OTAVIO AVELINO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038640-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINA MOURA DO BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Apesar de a autora afirmar que colacionou o comprovante de 

pagamento da quantia de R$ 1.200,00, o mesmo não se encontra no 

processo, assim, intime-se ela para comprovar o referido pagamento por 

qualquer movimentação financeira, seja através de transferência 

bancária, DOC, TED, etc., bem como apresentar planilha do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038728-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA DIAS LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Apesar de a autora afirmar que colacionou o comprovante de 

pagamento da quantia de R$ 3.035,25, o mesmo não se encontra no 

processo, assim, intime-se ela para comprovar o referido pagamento por 

qualquer movimentação financeira, seja através de transferência 

bancária, DOC, TED, etc., bem como apresentar planilha do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038632-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, esclarecer o 

motivo pelo qual ajuiza a presente demanda na Comarca de Cuiabá/MT, na 

medida e que o domicílio do autor é em Chapada dos Guimarães/MT e o da 

ré é em Vitória/ES. Na oportunidade deverá o autor apresentar os 

comprovantes de pagamentos de forma legível. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035255-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GONCALVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035255-03.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CELSO GONCALVES DE MIRANDA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Revendo posicionamento anterior, vez que a orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal entendimento também se 

aplica às ações que discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme 

verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não 

sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste feito prova do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a seguradora, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035273-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUCEMIL PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035273-24.2017.8.11.0041 
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AUTOR: AUCEMIL PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINNI SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035261-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ROCHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035261-10.2017.8.11.0041 

AUTOR: FABRICIO ROCHA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 

04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A na Resolução 

n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINNI 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035603-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035603-21.2017.8.11.0041 

AUTOR: CAMILA FERREIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 09h30min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035702-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035702-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO PAULO DE SOUZA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 

09h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035718-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035718-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: CELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINNI SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036240-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BEZERRA DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036240-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: MICHAEL BEZERRA DE SA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 10h15min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036270-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DE SOUZA CHAVES (AUTOR)

W. G. N. D. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036270-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: WALTER GABRIEL NUNES DE SOUZA LIMA, VALDELICE DE 

SOUZA CHAVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 10h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036390-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERREIRA GIMENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036390-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: KARLA FERREIRA GIMENEZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 11h15min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036476-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Revendo posicionamento anterior, vez que a orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal entendimento também se 

aplica às ações que discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme 

verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não 

sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste feito prova do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a seguradora, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Ainda assim, intime-a para apresentar 

comprovante de endereço, bem como documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., sob mesmo prazo e penalidades. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINNI SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036594-94.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036594-94.2017.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 

11h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036640-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA NOIA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036640-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: LIZANDRA NOIA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 

04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A na Resolução 

n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINNI 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036769-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

LUZIA PAULINA DE ARAUJO OAB - 580.858.311-04 (REPRESENTANTE)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036769-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: VINICIUS ARAUJO DA SILVA REPRESENTANTE: LUZIA PAULINA 

DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 12h00min horas para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035228-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035228-20.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALDENOR ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 09:00 horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 
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meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035080-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES PEREIRA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035080-09.2017.8.11.0041 

AUTOR: MOIZES PEREIRA PIRES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá- MT, 08 de janeiro de 2018. SINNI SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034937-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENIL ALVES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034937-20.2017.8.11.0041 

AUTOR: LORENIL ALVES DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá- MT, 08 de janeiro de 2018 SINNI SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037123-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037123-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, A parte autora não cumpriu a 

Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A 

na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Assim, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, 

no sentido de promover a classificação e organização dos documentos 

anexados, em conformidade com a referida resolução, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de janeiro de 2018. SINNI SAVANA BOSSE SABOIRA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037121-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037121-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, A parte autora não cumpriu a 

Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A 

na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Assim, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, 

no sentido de promover a classificação e organização dos documentos 

anexados, em conformidade com a referida resolução, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de janeiro de 2018. SINNI SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018848-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (RÉU)

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SANTOS FERREIRA OAB - SP123242 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1018848-19.2017 Vistos. Visando ao saneamento e organização 

do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificar 

que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara e direta entre 

a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 
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necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que 

questões de direito que entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037340-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037340-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 12h00min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá,08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037344-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL DE CARVALHO ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037344-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: VITAL DE CARVALHO ALENCAR RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 08h00min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033947-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BOTELHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033947-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: NEIDE BOTELHO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 08h15min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032328-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032328-64.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FERNANDO ALVES GOMES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h30min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 
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Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037354-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037354-43.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON SANTANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037356-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SAYURI SATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037356-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: FABIANA SAYURI SATO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 09h30min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037456-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE STALONE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037456-65.2017.8.11.0041 

AUTOR: SILVESTRE STALONE PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

09h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037526-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037526-82.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE COELHO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037718-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037718-15.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JUAREZ VICENTE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 
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apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037725-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037725-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE VANDERSON DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037741-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE MARIA DE SOUZA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037741-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSENEIDE MARIA DE SOUZA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h30min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037743-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037743-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036825-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO HENNIG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036825-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIZANDRO HENNIG RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 10h45min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 
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Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037062-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037062-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

11h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037169-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037169-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: ISRAEL DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINNI SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037746-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037746-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: VANDERLEI RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 11h15min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037759-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE LETICIA DE AMORIM LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037759-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALCILENE LETICIA DE AMORIM LOPES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037762-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RAMALHO PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037762-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: CRISTIANE RAMALHO PESSOA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 
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pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037788-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA COSTA CHERNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037788-32.2017.8.11.0041 

AUTOR: SANDRA DA COSTA CHERNI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 08h30min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037916-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037916-52.2017.8.11.0041 

AUTOR: MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

09h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037989-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VILELA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037989-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: MANOEL VILELA DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

09h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038003-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA CORREIA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038003-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: SILVIA MARIA CORREIA MENDES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038043-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038043-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: BENEDITO SANTANA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

11h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038119-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VALERIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038119-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS VALERIO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 12h00min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038219-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038219-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

22/03/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte 

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033818-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS ZAFFONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033818-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROBERTO CARLOS ZAFFONATO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 
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meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038411-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. P. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

JONATHAN PINHO THEODORO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038411-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: JONATHAN GABRIEL PASSOS THEODORO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038476-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038476-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: JUCIANA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038479-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON TOSCHI FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038479-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON TOSCHI FERNANDES DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

22/03/2018, às 09h00min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038480-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038480-31.2017.8.11.0041 

AUTOR: FERNANDO SILVA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 09h15min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 
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poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038514-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANDO LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038514-06.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOVANDO LINO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038557-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES CRISTOVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038557-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: CHARLES CRISTOVAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Revendo posicionamento anterior, vez que a 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal 

entendimento também se aplica às ações que discute o seguro obrigatório 

DPVAT, conforme verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e 

AgRegRE 824.712. Não sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS 

PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

(RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) Se a parte quedou-se inerte 

ante a determinação para dar entrada no pedido administrativo no prazo 

de 30 dias, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste 

feito prova do requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a 

seguradora, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar o pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a 

realização do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou 

que esteja extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do 

pedido e consequente extinção do feito. Ainda assim, intime-a para 

apresentar comprovante de endereço, bem como a declaração de 

hipossuficiência e documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

sob mesmo prazo e penalidades. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038623-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038623-20.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDGAR FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Revendo 

posicionamento anterior passo a adotar o entendimento daqueles que 

defendem o a corrente que defende o esgotamento da esfera 

administrativa para caracterizar a resistência à lide e viabilizar a ação 

judicial. O entendimento já firmado no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria 

do Ministro Roberto Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o 

prévio requerimento administrativo, senão vejamos: Verifica-se dessa 

forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038699-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038699-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA CRISTINA TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000070-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ROSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000070-64.2018.8.11.0041 

AUTOR: LINDOMAR ROSA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 09h45min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000072-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000072-34.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. X. G. (AUTOR)

MARIA LUCIA XAVIER PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000088-85.2018.8.11.0041 

AUTOR: ELSON EDUARDO XAVIER GOMES, MARIA LUCIA XAVIER PINTO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo 

o dia 22/03/2018, às 10h15min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000089-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. O. (AUTOR)

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000089-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo 

o dia 22/03/2018, às 10h30min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 
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de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000117-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CONCEICAO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000117-38.2018.8.11.0041 

AUTOR: MANOEL DA CONCEICAO SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000140-81.2018.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

11h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033863-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1033863-28.2017 Diante dos documentos de ID 10670261 que 

demonstram que a parte autora não possui condições de arcar com as 

custas judiciárias, defiro os benefícios da justiça gratuita a mesma. No 

mais, aguarde-se a audiência designada. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011121-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1011121-09.2017 Verifica-se que o 

executado postula pelo parcelamento do débito nos termos do art. 916 do 

NCPC, entendendo ser devido a importância de R$ 61.164.63 (sessenta e 

um mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), 

depositando o valor de R$ 24.465,85 (vinte e quatro mil quatrocentos e 

sessenta e cinco reias e oitenta e cinco centavos) (ID 7842046), referente 

a 30% do valor do débito e honorários advocatícios. O exequente se 

manifesta (ID 10033645) postulando pelo indeferimento do parcelamento 

do débito, vez que o executado apenas depositou no processo a primeira 

parcela o que demonstra que não tem interesse na quitação da divida. 

Ademais impugna o cálculo apresentado por não ter sido atualizado e por 

não incluir as custas processuais. Para fazer jus ao parcelamento do 

débito o executado deveria no prazo dos embargos, depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Pois bem. 

Verifica-se que ao pedir o parcelamento da dívida o executado não 

atualizou o débito, nem depositou em juízo as parcelas vincendas nas 

datas devidas, assim indefiro o pedido de parcelamento ID 7842025 por 

não ter preenchido os pressupostos do art. 916 do NCPC. No mais 

converto dos depósitos (ID 7842046, 8759011, 10122585 e 10974802) 

realizados nos autos em penhora nos termos do art. 916, § 4º do NCPC. 

Quanto a atualização do débito deve ser acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês, não havendo que se falar em 

multa de 2% (dois por cento) como o exequente fez incluir no cálculo ID 

10033645. Intime-se o exequente para atualizar o débito, abatendo os 

valores depositados nos autos, e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005173-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W M RIBEIRO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1005173-86.2017 Intime-se o exequente 

para se manifestar sobre pedido de parcelamento de débito e 

comprovantes de ID 9203100, nos termos do art. 916, §1º do NCPC, no 

prazo de cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019658-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SAMUEL RODRIGUES PADUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (RÉU)

1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (RÉU)

DEUEL DE REZENDE SOARES (RÉU)

ROBERTO BELMOK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS OAB - MT0003098A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RUBIA MARA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1019658-91.2017 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

19.03.2018, às 11:30 horas, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se os réus, Deuel de Rezende Soares e Roberto 

Belmok, nos endereços constantes no ID 10220843, e intime-os para 

comparecerem à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a 

parte autora e os demais requeridos, através de seus advogados, para 

comparecerem à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030925-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para cumprir na íntegra o despacho de ID 

10139083, no sentido de apresentar documento legível acerca da 

negativação do nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016713-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CAMILA BARACAT DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1016713-34.2017 Intime-se a parte exequente para apresentar 

demonstrativo de débito atualizado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

volte-me conclusos para analise do pedido de ID 9763829. Cuiabá, 08 de 

Janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012130-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOZER DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MIRIAM YACANA DE ARRUDA PEREIRA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1012130-06.2017 Intime-se a parte autora para se manifestar 

sobre AR ID 9569142, devendo informar novo endereço da requerida para 

citação, no prazo de 05 dias. Após, vote-me o processo concluso para 

redesignação de audiência. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018389-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE F RIBEIRO SERVICOS - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1018389-51.2016 Intime-se a executada 

para se manifestar sobre pedido de ID 6760073, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo certifique-se e volte-me o processo concluso. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025506-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETH RICARDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1025506-59.2017 Em face da implementação do Sistema INFOJUD, 

procedo à consulta do endereço do requerido, Luis Mario Teixeira, cuja 

informação segue anexa a esta decisão. Considerando que o endereço 

constante na pesquisa anexa é diverso de onde o requerido não foi 

encontrado, redesigno a audiência de conciliação para o dia 20.03.2018, 

às 12:00 horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. 

Cite-se o réu, no endereço constante na pesquisa anexa, e intime-o para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado, para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018767-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T.C.M. DE ALMEIDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1018767-70.2017 Defiro o pedido de ID 9351861, procedendo a 

consulta junto ao Sistema Infojud acerca do endereço da parte Ré, cuja 

informação segue anexa a esta decisão. Considerando que o endereço 

constante na pesquisa é o mesmo que a parte requerida não foi 

encontrada, intime-se a parte autora se manifestar sobre a pesquisa 

anexa postulando o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017587-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYZA ARRUDA BURLI PEREIRA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/O (ADVOGADO)

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELY DE SOUSA FELIX EIRELI - ME (RÉU)

EMANUELY DE SOUSA FELIX LUCENA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1017587-53.2016 Em face da implementação do Sistema INFOJUD, 

procedo à consulta do endereço das requeridas, Emanuely de Souza Felix 

Eireli – ME e Emanuely de Souza Felix Lucena, cuja informação segue 

anexa a esta decisão. Considerando que o endereço constante na 

pesquisa anexa é diverso onde a requerida não foi encontrada, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 26.03.2018, às 11:00 horas, que 

será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se a ré, no 

endereço constante na pesquisa anexa, e intime-a para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a parte autora, 

através de seu advogado, para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019632-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR)

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS FERREIRA OAB - SP123242 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(RÉU)

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1019632-93.2017 Vistos. Indefiro o pedido de aplicação da multa 

do art. 334, § 8º, CPC, postulada em audiência de conciliação ID 10724043, 

considerando que os autores compareceram a audiência, ademais a 

ausência de advogado não gera a imposição de penalidade nos termos do 

artigo supracitado. No mais, visando ao saneamento e organização do 

processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 

(Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificar 

que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara e direta entre 

a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que 

questões de direito que entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010753-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOESTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1010753-97.2017 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

19.03.2018, às 08:30 horas, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se o réu, Incoeste Construções e Empreendimentos 

Ltda. -Epp, no endereço constante no ID 9684871 , e intime-o para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado, para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012050-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1012050-42.2017 Intime-se a parte autora para se manifestar 

sobre o documento novo apresentado pela requerida ID 9662479, no 

prazo de quinze dias (art. 437, § 1º, NCPC). Após, volte os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012702-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DE PAIVA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JULIANE PITOL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1012702-59.2017 Intime-se a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça ID 11100672, no prazo de 05 dias 

postulando o que entender de direito. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016047-67.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES COSTA PEREIRA LOPES OAB - SP140926 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1016047-67.2016 Torno sem efeito a certidão 

de ID 10812451, considerando que a audiência de conciliação foi realizada 

no dia 14.02.2017 e o prazo para apresentação de contestação teve início 

no dia 15.02.2017 e término na data de 09.03.2017, portanto a 

contestação de ID 5079708 é intempestiva, pois a data de protocolo é dia 

10.03.2017, assim, decreto sua REVELIA, aplicando seus efeitos nos 

termos do art. 344 do NCPC. No mais, considerando que a revelia se opera 

quanto aos fatos e o requerido pode intervir a qualquer tempo, 

recebendo-o na fase em que se encontra, passo a analise das provas 

pretendidas pelas partes. DEFIRO a produção de pericial postulada pelo 

requerido (ID 8688241) e nomeio como perito do Juízo a empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda., na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, CEP 78.050.000, Cuiabá-MT, independentemente de 

compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC. Intime-se o perito nomeado para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC) ), sendo que os honorários serão pagos pela requerida nos termos 

do art. 95, caput, NCPC. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta 

dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de 

direito e fatos provados por documental, indefiro a prova oral pretendida. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037036-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037036-60.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CARLINDO ALVES RODRIGUES REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, Revendo posicionamento anterior passo a adotar o entendimento 

daqueles que defendem o a corrente que defende o esgotamento da 

esfera administrativa para caracterizar a resistência à lide e viabilizar a 

ação judicial. O entendimento já firmado no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 631.240, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o ajuizamento de 

referida ação, o prévio requerimento administrativo, senão vejamos: 

Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037105-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA BOA SORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037105-92.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DANIELLE APARECIDA BOA SORTE REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 11h15min horas para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037107-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA GONCALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037107-62.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DAYANA GONCALVES MACHADO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Revendo posicionamento anterior, vez que a orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal entendimento também se 

aplica às ações que discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme 

verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não 

sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste feito prova do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a seguradora, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Intime-a, ainda, para apresentar a 

declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração 

de imposto de renda etc., no mesmo prazo. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038685-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MARA DO CARMO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038685-60.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TALITA MARA DO CARMO DINIZ REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Revendo posicionamento anterior, vez que a orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal entendimento também se 

aplica às ações que discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme 

verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não 

sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste feito prova do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a seguradora, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Intime-a, ainda, para apresentar a 

declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração 

de imposto de renda etc., no mesmo prazo. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1037879-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETTI RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037879-25.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DONIZETTI RAMOS DA CRUZ Vistos. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no 

prazo de quinze dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

11/01/2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038309-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLANDIA PATRICIA SERRAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038309-74.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ERISLANDIA PATRICIA SERRAO DE SOUZA Vistos. 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no 

prazo de quinze dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

11/01/2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000413-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MELQUIADES ALT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000413-60.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: CRISTIANO MELQUIADES ALT REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

23/03/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte 

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000349-50.2018.8.11.0041 

AUTOR: RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

23/03/2018, às 08h15min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGER HUANTER CARINHENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000364-19.2018.8.11.0041 

AUTOR: HIGER HUANTER CARINHENA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000379-85.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/03/2018, às 08h00min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY LEOPOLDINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000404-98.2018.8.11.0041 

AUTOR: VALDECY LEOPOLDINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Trata-se de Ação DPVAT, 

ajuizada por VALDECY LEOPOLDINO DA SILVA em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Verifica-se que este juízo é 

incompetente para analisar o feito, vez houve distribuição por 

dependência ao processo código 879163 números 
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16278-82.2014.811.0041. Desse modo, sendo este Juízo incompetente 

para processar e julgar a presente demanda, determino redistribuição a 

6ºvara Cível Da Comarca De Cuiabá-MT. Cumpra-se. Cuiabá,17 DE 

JANEIRO DE 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNE VARLEI BARBOSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000454-27.2018.8.11.0041 

AUTOR: VAGNE VARLEI BARBOSA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/03/2018, às 

11h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000496-76.2018.8.11.0041 

AUTOR: DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000510-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000510-60.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANGELA ALMEIDA DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1030546-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL YURE DE MOURA SIMIAO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030546-22.2017.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RÉU: GABRIEL YURE DE 

MOURA SIMIAO Vistos. Designo o dia 03/04/2018 às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar ou purgar a mora é de 15 (quinze) dias (art. 335, 

CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de 

desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016027-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016027-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA IVANILDE BARBOSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, DEFIRO a prova pericial, e nomeio como 

perito o Dr. Flavio Ribeiro de Melo, cadastrado junto ao banco de dados de 

peritos do TJ/MT, com endereço na Av. das Flores, nº 843, sala 43, 4ª 

andar, anexo ao consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá-MT, ou nos telefones 65 3025-3063, 65 99223-7073 ou 65 

98408-3838, para realizar perícia na parte requerente, o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 
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por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes, intime a Requerente para efetuar o 

pagamento na proporção de 50% (NCPC, art. 95, § 3º, I) dos honorários 

periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Considerando que a parte autora é 

beneficiaria de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 

50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do 

vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado. Intime-se o perito 

nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030878-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVYS MAURO ILDEFONSO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030878-86.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELVYS MAURO ILDEFONSO CONCEICAO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Designo o dia 23/03/2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000728-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000728-88.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000730-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000730-58.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: RENATO ALVES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTO. Designo o dia 23/03/2018, às 

08:15 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 454414 Nr: 25938-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DE MATOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, CARLOS EDUARDO VIANA - OAB:16.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SINOP-MT - OAB:SINOP
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 "(...) intime-se a parte autora para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias. (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 370645 Nr: 7486-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PADIM SILVEIRA JUNIOR, IZER DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 425370 Nr: 8799-77.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - ASPTRUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1089203 Nr: 5802-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA SUELI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Certifico que a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., Perícia Judicial, 

designou o dia 7/2/2018, às 9:00 horas, para início dos trabalhos periciais, 

na Rua Dom Carlos Luiz Damur, Nº 596, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, 

razão pela qual procedo à intimação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1094129 Nr: 7986-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1097455 Nr: 9456-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA, SANDRA 

APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951-OAB/SP

 Certifico que a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., Perícia Judicial, 

designou o dia 6/2/2018, às 9:30 horas, para início dos trabalhos periciais, 

na Av. Hist. Rubens de Mendonça, Nº 1856, Edifício Office Tower, Sala 

408, 4º Andar, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefones 3052-7636 e 

8418-7773, razão pela qual procedo à intimação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1109357 Nr: 14435-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAY RIBEIRO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Certifico que a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., Perícia Judicial, 

designou o dia 7/2/2018, às 9:00 horas, para início dos trabalhos periciais, 

na Renault Brasil Ltda., situada na Rua M, Nº 22, Bairro São Gonçalo, 

Cuiabá/MT, razão pela qual procedo à intimação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 862644 Nr: 3779-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINO ELIAS DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882897 Nr: 18476-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO RODRIGUES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 883656 Nr: 19023-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MIRANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1011040 Nr: 28026-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ANDERSHON SCHAEFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTONASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MEIRELLES COELHO - 

OAB:OAB/MT 9212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcelo de souza gomes e 

silva - OAB:13740

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1028599 Nr: 36093-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO RINALDI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

MARWIL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1033275 Nr: 38255-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, CN AUTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA DE CASTRO BRANCO - 

OAB:17146, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085480 Nr: 4046-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO VITOR DE JESUS RONDINI, 

ELIZABETH DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/mt

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1138384 Nr: 26735-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GREYCE LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INC. SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756921 Nr: 9063-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DE CERQUEIRA CALDAS JÚNIOR, 

ODAIR DE CERQUEIRA CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar 

o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 835553 Nr: 40680-67.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSFDS, ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA DE 

SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE 

SENA - OAB:12.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 867309 Nr: 7420-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA MÁRCIA SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITO CREITORIO MULTISEGMENTOS - NÃO PADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 852 de 1102



 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877720 Nr: 15259-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES RENATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTBC CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - 

OAB:14783/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 901577 Nr: 31021-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 952451 Nr: 1211-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA LEMES ARAÚJO, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160813 Nr: 36256-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

JOSE JOAO VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036413-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. N. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASSMIN MOHAMAD HALLAK OAB - 004.211.451-96 (REPRESENTANTE)

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036413-93.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KHALED NOBILINO HALLAK REPRESENTANTE: YASSMIN 

MOHAMAD HALLAK REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Khalsed Nobilino Hallak, representado por Yassmin Mohamad 

Kallak, em desfavor de Cooperativa de Trabalho Médico Unimed. Ressai da 

inicial que o autor foi diagnosticado com “Transtorno do Espectro de 

Autista”, sendo recomendado pelo médico especialista, o tratamento de 

reabilitação multidisciplinar com Fonoaudióloga especialista em ABA 

(Applied Behavior Analysis / Análise do Comportamento Aplicada) e 

Terapeuta Ocupacional especialista em Integração Sensorial, a serem 

realizadas duas vezes por semana. Assevera que a ré não tem em sua 

rede conveniada profissionais com a necessária qualificação ao 

tratamento, oferecendo apenas o método ambulatorial genérico, o qual 

assevera que não alcançará o resultado positivo no desenvolvimento 

intelectual do autor. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar que a requerida arque com a integralidade do tratamento 

multidisciplinar e qualquer procedimento que vier a ser necessário no 

decorrer da presente ação, principalmente, fonoaudiologia especializada 

em ABA e terapia ocupacional especializada em integração sensorial, 

ambos duas vezes por semana cada, os quais deverão ser pagos 

diretamente às profissionais indicadas, sendo a Fonoaudióloga a Sra. 

Claudiane Marques de Campos, CRFa 6 – 5285 e a Terapeuta Ocupacional 

a Sra. Adriana B. Moussa Miranda, CREFITO 9/6161-TO, no prazo de 48 

horas, sob pena de multa. Recebida a inicial aos 13.12.2017, foi designada 

audiência de conciliação para o dia 19.03.2018 às 09h:00min e postergada 

a análise da tutela de urgência para após a formação do contraditório (Id 

nº 11126589). No Id nº 11171789 a parte autora pleiteia a reconsideração 

da decisão supracitada, pugando pela análise da tutela de urgência 

acostando aos autos novo laudo médico. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, neste momento processual, 

o laudo acostado no Id nº 11171834 demonstra a necessidade imediata do 

início do tratamento com equipe multiprofissional, posto que possível 

demora poderá comprometer o desenvolvimento futuro da parte autora 

que se trata de uma criança com 02 (dois) anos de idade. Ademais, a 

relação jurídica firmada entre as partes restou demostrada através do 

cartão do plano de saúde (Id nº 10941140), bem como do requerimento 

administrativo solicitando o custeio do tratamento multidisciplinar (Id nº 

10941179, p.3), documentos estes que evidenciam a probabilidade do 

direito. Consta nos autos ainda, outros laudos médicos que atestam o 

quadro clínico da parte autora, qual seja, “Transtorno do Espectro Autista” 

(CID F 84.0), apontando a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar 

(Id nº 10941179, p.4). Entendo que o caso do autor também contempla o 

pressuposto do perigo de dano, vez que a limitação ao tratamento 

multiprofissional poderá prejudicar o avanço até então obtido e, conforme 

consignado no laudo médico poderá comprometer o desenvolvimento 

futuro da parte autora (Id 11171834). À propósito, colaciono o seguinte 

julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. 

TRATAMENTO DE AUTISMO. SESSÕES DE TERAPIAS 

MULTIDISCIPLINARES. CABIMENTO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto em face da decisão prolatada pela magistrada "a quo", a qual 

deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a obrigação da 

recorrente custear os tratamentos prescritos ao ora recorrido, quais 

sejam, ambientoterapia, psicopedagogia, terapia ocupacional por 

integração sensorial, fonoaudiologia cognitivo comportamental, 

psicoterapia cognitivo comportamental, acompanhamento terapêutico com 

abordagem cognitivo comportamental, no prazo de 15 dias. Os contratos 

de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº. 9.656/98, uma vez que 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso em 

comento, a documentação acostada pela parte recorrida às fls. 84, 87/91, 
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95/100, é suficiente para atestar a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo em juízo de cognição 

sumária, consoante o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

uma vez que... comprova que o agravado é portador de autismo e que 

necessita dos tratamentos prescritos para ser viabilizada a melhora de 

seu desenvolvimento motor, cognitivo e social. Ademais, o contrato 

entabulado entre os litigantes não estipula a exclusão dos tratamentos 

requeridos. E, ainda, a moléstia que acomete o agravado igualmente não 

está inclusa no rol de exceções do artigo 10 da Lei nº. 9.656/98, pelo que, 

resta evidente a impossibilidade de negativa de cobertura por parte da 

recorrente. Desta feita, restando cristalina a necessidade do tratamento 

de autismo para a parte agravada, não cabe à operadora do plano de 

saúde negar o respectivo tratamento, pelo que, imperiosa a manutenção 

da decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO VIA 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70075814244, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da 

Silva, Julgado em 09/11/2017). Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não é o caso dos autos, 

pois sendo julgada improcedente a presente demanda, abre-se a 

possibilidade para a parte ré de requerer o ressarcimento do tratamento 

realizado. Por outro lado, entendo que não se pode exigir da parte ré o 

custeio do tratamento com o profissionais escolhidos pela parte autora, 

posto que a requerida pode ter em sua rede credenciada profissionais 

especializados hábeis a fornecer o tratamento prescrito pelo médico, 

sendo que, na hipótese de não tê-los, competir-lhe-á disponibilizá-los a 

sua livre escolha. Posto isso, com base nos artigos 297 e 300, ambos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

provisória de urgência, determinando que a requerida FORNEÇA, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o tratamento clínico prescrito pelo laudo médico objeto 

do pedido de reconsideração [Id nº 11171834], qual seja, tratamento 

multidisciplinar com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional especializados, 

na periodicidade de 02 (duas) vezes por semana cada. Por fim, ressalto 

que, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, a tutela 

provisória poderá ser a qualquer tempo revogada e modificada, de forma 

que, caso se verifique, após a formação do contraditório, a ausência dos 

pressupostos preenchidos nesta quadra processual, não há qualquer 

óbice à revogação da tutela ora deferida. Intime-se. Cumpra-se, inclusive 

em regime de plantão. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037416-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (AUTOR)

WALNEY FERREIRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1037416-83.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WALNEY FERREIRA MORAES, THALISSON GAYVA MORAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Ação de Revisão de Faturas c/c Consignação em Pagamento 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Thalisson Gayva Moraes e 

Walney Ferreira Moraes em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré (UC 6/229306-6) 

e que recebeu cobranças referente aos meses de agosto/2016 a 

novembro/2017 em valores elevados, o que não condiz com sua realidade, 

já que sua média de consumo é de R$ 50,00. Assevera ainda que, por 

desconfiar sobre ocorrência de furto de energia pelo seu vizinho, solicitou 

junto à ré uma vistoria no medidor, entretanto, ela se manteve inerte. Narra 

que ajuizou ação no juizado especial e depositou a quantia de R$ 1.000,00 

para pagamento do que entende devido, mas o processo foi extinto. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

restabelecer o fornecimento dos serviços e se abster de efetuar novo 

corte em relação às faturas contestadas, bem como das vincendas; que a 

requerida faça vistoria no medidor, para apurar eventual irregularidade e 

efetue a troca do mesmo, sem qualquer custo adicional e por último, 

requer que o valor depositado no juizado especial seja transferido para 

este processo. É o relatório. DECIDO. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A probabilidade do direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese, 

percebe-se a probabilidade do direito, pois se verifica pelos documentos 

de ID 11110713, que a ré emitiu faturas nos valores de R$ 18,20, R$ 

17,03, R$ 94,29 etc., mas, a partir de agosto/2016, constam cobranças de 

R$ 268,68, R$ 412,66, R$ 250,16 etc., demonstrando a existência de 

alguma irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, pois ela é essencial à manutenção da residência do autor. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Nesse sentido, vide julgados a seguir, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se, ainda, 

que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista 

que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

pleiteada, o que faço para determinar que a requerida, no que se refere às 

faturas discutidas nestes autos: a) RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, o fornecimento de energia da unidade consumidora UC 

6/229306-6, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do CPC; b) REALIZE, no prazo de 15 (quinze) dias, vistoria no 

medidor, para averiguar eventual desvio de energia por seus confinantes, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC; c) SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora nº6/229306, sob pena de aplicação de multa no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo 

único, c/c artigo 537, ambos do CPC, Por outro lado, indefiro, por ora, os 

demais pedidos, posto que acerca das contas futuras, tal deferimento 

comprometeria a estabilidade da demanda. Já o valor depositado no 

Juizado pode ser levantado pelo autor e consequentemente depositado 

neste feito, ou seja, diligência que lhe compete. A troca do medidor, neste 

momento, também não merece guarida, vez que depende de prova pericial. 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 
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processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Designo o dia 26/03/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, se necessário, pelo plantão. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034304-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BRUNETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034304-09.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BARBARA BRUNETTO Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração com pedido de efeito modificativos opostos por Barbara 

Brunetto, aduzindo que na sentença ID 11148292 é omissa, vez que não 

analisou o pedido de ‘c’ da petição inicial onde postula pela retirada do 

mandado de averbação originais pela requerente, além constar erro 

material nos sobrenomes ‘Constante’ e a ausência do ‘Brunetto’ do 

tataravô Luigi, requerendo o acolhimento destes embargos. É o 

necessário. DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Realmente verifica-se a existência de erro material apontado 

quanto a grafia do sobrenome ‘Constante’ disposto na sentença, quando 

na verdade deveria ser ‘Costante’ e a ausência do sobrenome ‘Brunetto’ 

nos itens 1 e 2 da sentença. Quanto aos demais pontos levantados nos 

embargos, verifica-se que o objetivo dos embargantes é unicamente 

rediscutir a matéria, não se prestando para modificar a sentença, vez que 

somente após o trânsito em julgado da sentença é que serão expedidos 

os documentos necessários para a retificação pretendida ou caso o 

Ministério Público renuncie ao prazo recursal. Com essas considerações, 

ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração ID 11196554, para que 

fique constando no dispositivo da sentença a seguinte redação: “1- 

Certidão de casamento, livro B-1, Número 55, folha 27 v, lavrado no 

Serviço de Registros e Tabelionato de Protestos de Veranópolis-RS, para 

que conste o comparecimento de Brunetto Costante Giovanni, (ao invés de 

Brunetto Giovanni), filho de Brunetto Costante Luigi e Vettor Teresa (ao 

invés de Brunetto Luigi e Teresa Vettor); 2- Certidão de Nascimento, 

lavrada no livro A-18, fl. 137v, sob o número 47, feito no Registro Civil das 

Pessoas Naturais e Veranópolis para constar que compareceu Brunetto 

Costante Giovanni (ao invés de Giovanni Brunettto) e ainda, que são avós 

paternos Brunetto Costante Luigi e Vettor Teresa (ao invés de Luigi 

Brunetto e Theresa Vettar); 3- Certidão de casamento, matrícula 099580 

01 55 1921 2 00002 150 0000021 90, feito no Tabelionato de Notas e 

Registro Civil da comarca de Sananduva-RS, para que conste Andre 

Brunetto, filho legítimo de Brunetto Costante Giovanni (ao invés de João 

Bruneto); 4- Certidão de Óbito, matrícula 100271 01 55 1968 4 00004 059 

0001230 86, feito no Registro Civil das pessoas Naturais de São José do 

Ouro-RS, para que conste como genitor de André Brunetto, o Sr. Brunetto 

Costante Giovanni (ao invés de João Brunetto); 5- Certidão de nascimento 

de Angelo Brunetto, registrado no Livro A-6, à fl. 195 v e 196, sob o n. 54, 

do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Paim Filho, Comarca de 

Sananduva-RS, para que dele conste como avô paterno o Sr. Brunetto 

Costante Giovanni (ao invés de João Brunetto), mantendo-se inalterado os 

demais dados.” Quanto ao mais, a sentença permanece como está 

lançada. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19 de dezembro de 2017. BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES Juíz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038167-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE BASTOS CAMPOS OAB - 025.249.181-57 (REPRESENTANTE)

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038167-70.2017.8.11.0041 

AUTOR: ISMAEL DA SILVA CAMPOS REPRESENTANTE: DAIANNE 

BASTOS CAMPOS RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Diante da informação de que a tutela de urgência 

concedida em sede de plantão não foi cumprida [Id. nº 11225576], 

MAJORO a multa anteriormente fixada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da 

penalidade em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). INTIME-SE a requerida 

para atender a referida ordem judicial no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de incidência da multa supracitada. No mais, DESIGNO o 

dia 26/03/2018, às 10h00min, para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. INTIME-SE a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se, inclusive em regime de plantão, servindo a 

presente decisão de mandado. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038407-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Honório 

Gonçalves de Matos em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é 

usuário do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida, e 
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que recebeu cobranças acercas dos meses 09, 10 e 11 de 2017, nos 

valores de R$ 249,87, R$ 2.825,81 e R$ 1.474,89, o que não condiz com 

sua realidade. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a 

ré a suspender a exigibilidade das faturas em discussão; se abster de 

suspender o fornecimento de água e de inserir o nome do autor nos 

cadastros dos inadimplentes. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 11227939, que a ré emitiu faturas em 

2016 e 2017 nos valores de R$ 24,70, 28,90, R$ 31,15, etc., mas efetuou 

cobrança nos meses 09, 10 e 11 de 2017, nos valores de R$ 249,87, R$ 

2.825,81 e R$ 1.474,89, ou seja, percebe-se a existência, nessa análise 

sumária, de alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do 

direito. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da 

água acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à 

manutenção da vida cotidiana do autor. Deste modo, o perigo da demora 

está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida suspenda a exigibilidade das 

faturas em discussão; se abstenha de suspender o fornecimento de água 

na residência do autor e de inserir o nome dele nos cadastros dos 

inadimplentes. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 27/03/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035490-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

ÁGUAS CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de ID 10954702. Proceda-se a alteração da 

classe judicial para procedimento comum. Cuida-se de Ação Ordinária com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Afonso Vieira dos Santos em 

desfavor de Águas Cuiabá, afirmando que é titular da Unidade 

Consumidora n. 16893-9, mas não possui hidrômetro e de dezembro/2013 

a fevereiro/2017 ficou sem o fornecimento do serviço, mesmo assim foi 

cobrado pelo suposto consumo. Que atualmente está sendo cobrado o 

valor de R$ 362,44, o que também discorda veementemente. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja autorizado o depósito do 

valor que entende devido acerca das parcelas vencidas a partir de 

fevereiro/2017 (período de restabelecimento do serviço), sendo R$ 29,70 

cada, totalizando R$ 267,00, e vincendas, até a instalação do hidrômetro, 

e após o pagamento que seu nome seja excluído dos cadastros dos 

inadimplentes, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 10816406, que a ré emitiu faturas de 

janeiro/2014 a fevereiro/2017, período em que o autor alega que estava 

com o serviço interrompido, nos valores de R$ 19,80, R$ 57,90, R$ 138,90, 

R$ 151,00, R$ 336,30 etc., e atualmente efetua cobrança no valor de R$ 

362,44, e pelas faturas colacionas verifica-se que realmente não há 

hidrômetro instalado na residência do autor, ou seja, percebe-se a 

existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. E o documento de ID 
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10816449 comprova que o nome do autor está negativado. Por outro lado, 

é notória a urgência do pedido, vez que a falta de pagamento pode ensejar 

o corte da água, a qual acarreta excessivos prejuízos, já que ela é 

essencial à manutenção da vida cotidiana do autor. Deste modo, o perigo 

da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais 

uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder 

a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida 

não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, aliado 

ao fato de que o autor irá depositar a quantia que entende devido, a qual 

desde já autorizo o levantamento pela requerida. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para autorizar o depósito pelo autor, no prazo de cinco dias, do 

valor que entende devido acerca das parcelas vencidas a partir de 

fevereiro/2017, sendo R$ 29,70 cada, totalizando R$ 267,00, e vincendas, 

até a instalação do hidrômetro pela requerida. Comprovado o depósito, 

autorizo a expedição de alvará em favor da ré e determino a exclusão do 

nome do Requerente do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao 

débito no valor de R$ 19,80. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que 

exclua o nome do Autor dos seus bancos de dados, no prazo de 48 

horas, relativo à referida inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão 

do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, 

neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, 

inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 26/03/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se, se necessário, pelo plantão, servindo a cópia 

dessa decisão como mandado. Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037498-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que apesar de o autor cadastrar no sistema do PJE a 

ré Americel, na petição inicial consta Claro S.A, assim, proceda-se a 

devida correção. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por THIAGO DA COSTA em desfavor de CLARO S/A, aduzindo 

que contratou serviço da ré para prestação de serviço de telefonia, mas 

em razão das dificuldades financeiras enfrentadas acabou ficando 

inadimplente com a obrigação, entretanto, posteriormente recebeu fatura 

com oportunidade de quitação, com desconto de 55%, a qual efetuou o 

pagamento, mas até o momento não teve seu nome retirado dos cadastros 

dos inadimplentes. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a excluir seu nome nos cadastros dos inadimplentes, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que no documento de ID 11122252 que comprova a negativação 

consta número de contrato 879440967 e na fatura, a qual o autor efetuou 

o pagamento, consta número 946785375, ou seja, ao que parece, são 

contratos distintos. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
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prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação às requeridas, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 26/03/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização de 

audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a 

parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1037599-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PB BAG - INDUSTRIA DE CONFECCOES DE EMBALAGENS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NUNES MARTIN OAB - SP338059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. PB BAG – Indústria de Confecções de Embalagens Eireli-ME 

ingressou com a presente buscando Tutela Cautelar de Arresto em 

Caráter Antecedente em desfavor de Agromeireles Comércio Mercantil 

Ltda.-EPP, alegando que é credora da Requerida na quantia de R$ 

163.558,52, representada por nota fiscal de venda de mercadoria, 

acompanhada de duplicata protestada. Aduz que a Requerida vem fugindo 

de suas obrigações e ainda teve conhecimento de que ela possui 

restrições e está em débito também com outros credores, demonstrando 

seu estado de insolvência. Pleiteia a tutela de urgência de natureza 

cautelar para arrestar ativos financeiros via Bacenjud; veículos via 

Renajud e imóveis de titularidade da ré, mediante expedição de ofício aos 

Cartórios de imóveis desta Capital, suficientes para garantir a satisfação 

do crédito. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, as notas 

fiscais e duplicatas (Ids 11137939, 11137949, 11137956, 11137959, 

11137963 e 11137972 ), devidamente protestada (11223570 e 11223584 ) 

comprovam que a autora é credora da ré, demonstrando a existência do 

primeiro requisito exigido pelo art. 300 do NCPC, a saber a probabilidade do 

direito. O segundo requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo mencionados nos artigos 300 e 305, ambos do 

NCPC pode ser aferido pela inadimplência da Ré e possível ato de fraude, 

demonstrada pelas cópias dos boletins de ocorrência registrados por 

outras empresas (ID 11138008 e 11138010) e declaração da Autora de 

que a ré encerrou suas atividades, caracterizando a necessidade da 

imediata prestação jurisdicional. Contudo, condiciono o cumprimento da 

medida ao oferecimento de caução, conforme autoriza o § 1º do art. 300 

do NCPC. Diante do exposto, DEFIRO, na forma dos artigos 301 e 305, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, mediante a caução ofertada, o 

arresto de ativos financeiros na conta da requerida, via Bacenjud; e 

veículo pelo sistema Renajud, suficientes para garantir a satisfação do 

crédito, no valor de R$ 163.558,52. Quanto aos imóveis, a diligência de 

localização nos cartórios compete ao interessado, assim, deixo de 

atender, por ora, ao referido pedido. Apresentada caução, Lavre-se o 

Termo. Nomeie-se a Requerente depositária fiel, sob as penas da lei. 

Lavrado o Termo e assinado, retorne-me concluso para cumprimento da 

ordem acima. Após, cite-se a parte Requerida, para, no prazo de cinco 

dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir (art. 

306 do NCPC). Conste no mandado as advertências da revelia (artigos 307 

e 344, do NCPC). Atente-se a parte Autora para a regra do art. 308 do 

mesmo Código. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019725-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SIEBRE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019725-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: IRACEMA SIEBRE DE OLIVEIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Visto, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. Iracema Siebre de Oliveira Moreira, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Indenização do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 11.04.2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer o pagamento no valor equivalente de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais de 

1% ao mês, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, 

alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, irregularidade de 

representação, bem como falta de interesse de agir pela ausência de 

pedido administrativo prévio. No mérito, falta de nexo de causalidade entre 

a invalidez e o acidente automobilístico noticiado, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o valor 

e limite da indenização, constitucionalidade da Medida Provisória nº. 

451/2008 e da decorrente Lei 11.945/2009, devendo o pagamento ser 

proporcional a lesão, bem como quanto ao juros correção monetária e 
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honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 11.04.2015. Preliminarmente, quanto a 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto ao vicio de representação, esta alegação não prospera, pois foi 

juntado pela parte autora (Num.8269518, Pág. 01/04), assinatura das duas 

testemunhas conforme menciona o art. 595 CC: No contrato de prestação 

de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o 

instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas.. Ressalta-se ainda, quanto a alegação de ausência de 

pedido administrativo prévio e a precariedade do documento acostado 

estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que 

se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida, do mesmo modo qualquer precariedade do pedido. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, verifica-se que a boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 11.04.2015. A 

perícia médica judicial realizada concluiu Iracema Siebre de Oliveira 

Moreira que apresenta invalidez permanente parcial no segmento estado 

facial de leve repercussão avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial no segmento estado facial, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais) Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 
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valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT,18 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011944-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINEI FERREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011944-80.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ZILDINEI FERREIRA BATISTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. Zildinei Ferreira Batista, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente 

qualificado nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

26.03.2015, razão pela qual requer o pagamento da diferença no valor de 

até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com índice do INPC, bem como seja a 

ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, 

alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, falta de interesse de 

agir devido necessidade de pedido administrativo prévio e pendencia 

documental, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito, a ré alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência juntado, quanto a 

inexistência de prova de invalidez, discorre sobre os valores 

indenizatórios, devendo o pagamento ser proporcional a lesão, da 

necessidade de prova pericial, bem como quanto juros moratórios, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi juntada aos autos. Foi juntado 

o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao 

laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação 

objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – 

DPVAT, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão 

de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 26.03.2015. 

Preliminarmente, quanto a alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, é 

pacífico nos tribunais que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto às alegações de ausência de interesse de agir em razão de 

ausência do requerimento pela via administrativa e pendencia de 

documentos, estas alegações não prosperam nos termos do entendimento 

já consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Com relação à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ter a parte autora 

juntado comprovante de residência em nome de terceiro, os artigos 282 e 

283 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 282. 

A petição inicial indicará: I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II - os nomes, 

prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; 

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido, com as 

suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o 

autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - o 

requerimento para a citação do réu. Art. 283. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) Pelo qual também rejeito esta preliminar. No mérito, 

verifica-se que a ré alega insuficiência da documentação necessária à 

propositura da demanda, sendo que a parte autora juntou aos autos 

boletim de ocorrência comunicado pela própria parte à autoridade policial 

e, isoladamente, não serve como demonstração probatória plausível para 

demonstrar a efetiva ocorrência do acidente. Todavia, prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 
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independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer foram de franquia de responsabilidade do segurado”. Tem-se, 

portanto, que, além do fato de o boletim de ocorrência não ser o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, não se 

pressupõe que a prova seja indispensável para a propositura da ação, 

mas, sim, para o pagamento administrativo da indenização. Em juízo, 

eventual ausência de tal prova não implica automaticamente a 

improcedência do pedido indenizatório, pois o fato poderá ser 

demonstrado por outros meios de provas. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - INÉPCIA DA INICIAL - BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO 

POR VEÍCULO AUTOMOTOR - COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

- TERMO INICIAL. 1. Em se tratando de ação de cobrança de indenização 

securitária originária do DPVAT, o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável ao ajuizamento da ação, especialmente se o acidente puder 

ser constatado através de outros meios de prova. 2. A indenização 

decorrente do seguro obrigatório deve ser monetariamente corrigida a 

partir da data do evento danoso. Negado Provimento ao recurso.” (TJ-SP - 

APL: 40015195120138260562 SP 4001519-51.2013.8.26.0562, Relator: 

Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 13/06/2016, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2016) Desta forma, verifica-se 

que o boletim de ocorrência, aliado ao documento hospitalar, comprovam 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 26.03.2015. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que Zildinei Ferreira Batista apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta no 

joelho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%; Desse modo 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (Dois mil quinhentos e trinta e um reais, vinte e cinco 

centavos), referente ao joelho esquerdo. Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (Dois mil quinhentos e 

trinta e um reais, vinte e cinco centavos). O valor da condenação deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data 

evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000379-76.2016.811.0041 Vistos, etc. A 

fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, associem-se os 

autos aos de nº 1009538-86.2017.811.0041. Após, voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038125-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038125-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 10:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037266-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANIA DE ALCANTARA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037266-05.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA SILVANIA DE ALCANTARA ALMEIDA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/03/2018, às 10:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se a parte 

autora para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu 

RG e CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037269-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037269-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037285-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

L. C. L. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037285-11.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), são requisitos da 

petição inicial: Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; 

II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio 

e a residência do autor e do réu; III – os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com suas especificações; V – o valor da causa; VI – 

as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. Assim, analisando detidamente a inicial, 

verifica-se a ausência do endereço eletrônico, devendo o autor 

adequá-las às normas em vigor no prazo 15 (quinze) dias. Todavia, 

levando-se em consideração o elevado número de processos de 

cobrança de DPVAT que são distribuídos, desde já, designo a audiência 

de tentativa de conciliação, para o dia o dia 22/03/2018, às 11:00 horas a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e 

intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 
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matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037287-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FARIAS DE ALMEIDA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037287-78.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KATIA FARIAS DE ALMEIDA GONCALVES , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/03/2018, às 11:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037300-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOCORRO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037300-77.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSE CARLOS SOCORRO SANTANA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/03/2018, às 11:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000960-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000960-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido na certidão ID - 7340110, constata-se que não 

houve a intimação da parte requerida, restando prejudicada a audiência 

anteriormente designada. Nos termos do art. 334, do Código de Processo 

Civil, determino que se intimem as partes para manifestarem quando ao 

interesse na realização da audiência de conciliação. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000633-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINEI NUNES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000633-92.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial ID - 7832033, 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001786-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARIO ALENCAR SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001786-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial ID - 7759338, 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011122-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL TERNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011122-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o requerido pelo autor, tendo em vista a não realização da audiência 

anteriormente designada, conforme informa a certidão ID - 9591056 . 

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 22/03/2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020399-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA CONCEICAO ALMEIDA (AUTOR)

E. G. V. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020399-68.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e 

documentos ID - 9809648,9809660,9809663, devolvendo ao seu 

subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes autos. Outrossim, 

ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , ID - 5840429, 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023146-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SERGIO SCANDIANI DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023146-88.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e 

documentos ID -9862127, 9862132, 9862134, devolvendo ao seu 

subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes autos. Outrossim, 

ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, ID - 5890174, 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022871-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIS XAVIER PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022871-42.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, ID - 5885517, 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024098-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE DE BRITO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024098-67.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da petição ID - 8024872, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de anuência ou concordância tácita. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016627-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FRANCISCA DA SILVA (AUTOR)

A. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016627-97.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADEMIR FRANCISCO DA SILVA, representado por sua genitora 

CLARICE FRANCISCA DA SILVA, ADEMIR FRANCISCO DA SILVA , em 

desfavor de RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . 

Acolho a emenda a inicial e defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 22/03/2018, às 

09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019520-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019520-61.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que a sra gestora proceda a juntada do referido 

laudo realizando quando da audiência de conciliação. Em seguida, 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003525-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003525-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/03/2018, às 10:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037361-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA ROZA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037361-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IVONE DA ROZA CORDEIRO , em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 22/03/2018, às 

08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037388-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DE ALMEIDA RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1037388-18.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VERONICA DE ALMEIDA RIBAS , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037451-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037451-43.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDVAN SANTANA DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037555-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA PRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037555-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FRANCISCO PEREIRA PRACA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 09:30horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038603-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE AMARO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038603-29.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por REQUERENTE: JAQUELINE AMARO DE JESUS , em desfavor de 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 22/03/2018, às 11:15 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 
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que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038610-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALO DA COSTA OAB - 593.526.471-49 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038610-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALINE STEPHANY DA SILVA COSTA representada por seu genitor 

FERNANDO GONÇALO DA COSTA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 11:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038724-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038724-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MAURICIO ALVES DE SOUZA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000112-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ANTONIO LEANDRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000112-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SIDNEY ANTONIO LEANDRO JUNIOR , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/03/2018, às 12:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 
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(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000199-69.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SANDRO LUCIO DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037586-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037586-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARLI RODRIGUES DE MORAES , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037721-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABES LINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037721-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOABES LINO DE BARROS , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037728-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037728-59.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GABRIEL SOUZA GARCIA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 10:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 
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Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037750-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037750-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WESLLEY CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/03/2018, às 10:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038837-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISILAINE SILVA VALENTIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038837-11.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JENIFFER HYLLARY SILVA ARINO, representada por sua genitora 

CLEISILAINE SILVA VALENTIM, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se a 

autora para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante 

da negativa do requerimento realizado administrativamente, junto à 

seguradora. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037780-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI TAVARES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037780-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IRANI TAVARES DE LIMA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037783-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ENRIQUE ASSIS PEREIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037783-10.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PEDRO ENRIQUE ASSIS PEREIRA SANTOS , em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/03/2018, às 08:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037876-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

E. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037876-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELIELTON PEREIRA DOS SANTOS representado por sua genitora 

NAGILA PEREIRA DE OLIVEIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037974-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037974-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FRANK DOS ANJOS, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo 

a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 22/03/2018, às 08:45 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor para juntar aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de 

janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037984-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DE SOUZA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037984-02.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LINDOMAR DE SOUZA NEVES , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 
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revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038180-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO LUIZ DAL POSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038180-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VITALINO LUIZ DAL POSSO , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038181-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MENDES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038181-54.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLAUDIO MENDES PEREIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038492-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES CECHIN DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038492-45.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDUARDO ALVES CECHIN DE LIMA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038495-97.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038495-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSE LEITE DOS SANTOS , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038550-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DA SILVA BAPTISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038550-48.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por NORIVAL DA SILVA BAPTISTA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 10:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. Importante 

ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que não possui 

o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038582-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CONCEICAO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038582-53.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FATIMA CONCEICAO SOARES , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 11:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038696-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODERVAN FERREIRA FROTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038696-89.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RODERVAN FERREIRA FROTAS , em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, juntando aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 872 de 1102



autos cópia de seus documentos pessoais legíveis, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038729-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038729-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000055-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000055-95.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDGAR FERREIRA , em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 22/03/2018, às 08:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000108-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ORMONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT18974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000108-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUIZ SERGIO ORMONDES , em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 10:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038737-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038737-56.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por REINALDO PRESTES NETO , em desfavor de SEGURADORA LÍDER 
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DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/03/2018, às 11:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000161-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000161-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PATRICIA DE SOUZA GOMES , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 11:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000179-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. N. M. (AUTOR)

J. R. N. L. (AUTOR)

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO (AUTOR)

CLARICE DE JESUS (AUTOR)

GIOVANY LEAO GARCEZ JORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000179-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais 

ajuizada por Amanda Noleto Rocha do Nascimentoe Outros em desfavor 

de Avianca. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos a negativa da empresa requerida 

em emitir novas passagens e/ou embarcar as partes, bem como o boletim 

de ocorrência de extravio de documento da menor, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000276-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FREITAS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000276-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DOUGLAS FREITAS FERNANDES , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CANDIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1000038-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada por 

Tania Candida da Costa em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico. Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2018, 

às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Dispõe o art. 319, II e 246, IV, § 1º, ambos do Código de Processo 

Civil: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II – os nomes, prenomes, o 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número da 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do 

autor e do réu; (...) Art. 246. A citação será feita: (...) V – por meio 

eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter o cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, 

analisando detidamente a inicial, verifica-se a ausência do endereço 

eletrônico da parte requerida, devendo o autor adequá-la às normas em 

vigor no prazo 15 (quinze) dias. Intime-se e cite-se via e-mail a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia da 

carteirinha o plano de saúde requerido, bem como as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último 

ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038839-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISILAINE SILVA VALENTIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038839-78.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jeniffer 

Hyllary Silva Arino representada por Cleislaine Silva Valentim em desfavor 

de Expresso NS (Expresso NS Transportes Ltda.). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2018, 

às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Dispõe o art. 319, II e 246, IV, § 1º, ambos do Código de Processo 

Civil: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II – os nomes, prenomes, o 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número da 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do 

autor e do réu; (...) Art. 246. A citação será feita: (...) V – por meio 

eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter o cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Intime-se e 

cite-se via e-mail a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção 

prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de 

ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000331-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZEL HUGO BARCELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000331-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DAMS – DPVAT, 

ajuizada por ELIEZEL HUGO BARCELO , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 11:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000346-95.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSE ROQUE DE OLIVEIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000388-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAMARGO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000388-47.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RAQUEL CAMARGO MOREIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/03/2018, às 12:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000417-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000417-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELIO RODRIGUES PEREIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/03/2018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011252-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 
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apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029162-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

Conforme decisão de ID nº 10079616, foi deferida parcialmente a tutela 

vindicada, determinando, com relação as faturas dos meses de julho e 

agosto do ano de 2017, o restabelecimento do fornecimento dos serviços, 

se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao 

crédito, bem como suspenda a cobrança das faturas contestadas.A parte 

autora manifestou no ID nº 1127705, requerendo a reapreciação do pedido 

liminar e o deferimento da tutela vindicada em sua totalidade. É importante 

ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não reconhecer o 

pedido como instituto processual apto a modificar decisões judiciais. 

Contra estas, o inconformado deve se utilizar dos recursos previstos e 

taxados na legislação, sob pena de não o fazendo se conformar com a 

tutela jurisdicional. Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e 

determino o integral cumprimento da decisão de nº 10079616.Com o fito de 

assegurar a efetividade da decisão judicial, intime-se a requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o cumprimento das 

determinações da decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez 

que há noticia nos autos de descumprimento da mesma.Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016089-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERENTE)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERENTE)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELIA ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALINE CAMILA PIRAN (REQUERIDO)

FERNANDO LUIZ PIRAN (REQUERIDO)

F L P ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME (REQUERIDO)

JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM (REQUERIDO)

RONALDO SILVA JARDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por José Mikhael Maluf Neto, José Charbel Malouf e Imobiliária e 

Construtora São José Ltda. em desfavor de Fernando Luiz Piran, Aline 

Camila Piran, FLP Assessoria e Consultoria Eireli – ME, Délia Rocha dos 

Santos, Ronaldo Silva Jardim e Juliana Justina Piran Jardim, com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão de todas as 

notas promissórias encartadas na inicial e lançadas em favor dos autores; 

a suspensão dos contratos de compra e venda simulados, impedindo que 

os requeridos realizem qualquer espécie de transação e, no mérito, pugna 

pela pleiteia a anulação de todos os compromissos de compra e venda 

das unidades imobiliárias autônomas, a anulação de todas as notas 

promissórias em poder da parte requerida, restando comprovada a lesão 

em razão da cobrança dos juros abusivos e julgados procedentes todos 

os pedidos elencados na inicial. A decisão de ID nº 8001779 postergou a 

análise dos pedidos para após a formação do contraditório. A parte 

requerida se manifestou no ID nº 8014808 alegando a ausência da 

conexão suscitada pelo autor, bem como informando a existência de 

conexão e continência com o processo mº 1011121-09.2017.811.0041, 

em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, bem como 

apresentou contestação no ID nº 10473189, ressaltando a impossibilidade 

de reunião dos processos. Conforme ARS acostados aos autos, 

verifica-se que os requeridos não foram devidamente intimados para a 

realização da audiência de conciliação. A autora apresentou impugnação 

à contestação no ID nº 10975046. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: - Da impugnação ao pedido de reunião de processos e do 

pedido de conexão e continência A parte requerida impugna a reunião dos 

processos, relatando a ausência de conexão entre os mesmos, bem como 

a impossibilidade de prolação de decisões contraditórias entre si. Sem 

maiores delongas, entendo necessária a manutenção do feito perante o 

mesmo juízo. Os processos ajuizados e distribuídos por dependência para 

este juízo, apesar da ausência de identidade de partes, verifica-se que se 

trata de fatos similares, onde a parte autora menciona a obtenção de 

empréstimos juntos aos requeridos, abusividade de juros e simulação de 

contratos de tratativas de imóveis.Dispõe o art. 55, § 3º, do Código de 

Processo Civil: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão. Sendo assim, verifica-se que ainda que não haja 

conexão entre os processos, é necessária a reunião dos mesmos para 

evitar a prolação de decisões conflitantes. Em razão do exposto, REJEITO 

a impugnação. - Da alegação de conexão e continência Pugna a parte 

requerida pelo acolhimento da conexão e continência e remessa dos autos 

ao juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, todavia, entendo que 

o mesmo não merece ser acolhido.Em consulta ao processo nº 

1011121-09.2017.811.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, verifica-se que se trata de ação de execução 

ajuizada por Fernando Luiz Piran em desfavor de José Mikhael Maluf Neto, 

onde o exequente pretende o recebimento de um débito decorrente de um 

cheque emitido pelo executado. Sendo assim, não se verifica que a 

presente ação de conhecimento e a ação de execução acima mencionada 

se tratam do mesmo ato jurídico, inexistindo motivos para ser acolhida a 

conexão suscitada. Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada. Passo a 

análise do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores e 

postergado por meio da decisão de ID nº 8001779. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinada a suspensão de todas as notas promissórias encartadas na 

inicial e lançadas em favor dos autores; a suspensão dos contratos de 

compra e venda simulados, impedindo que os requeridos realizem 

qualquer espécie de transação e, no mérito, pugna pela pleiteia a anulação 

de todos os compromissos de compra e venda das unidades imobiliárias 

autônomas, a anulação de todas as notas promissórias em poder da parte 

requerida, restando comprovada a lesão em razão da cobrança dos juros 

abusivos e julgados procedentes todos os pedidos elencados na inicial. 

Observa-se dos documentos acostados junto ao pedido inicial, a 

existência de inúmeros contratos de compromisso de compra e venda de 
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unidade autônoma em construção e outras avenças, localizadas no 

Edifício New Avenue, onde o autor alega que esses contratos são frutos 

de simulação, tendo em vista que foram realizados sob exigência da parte 

requerida, para que o empréstimo fosse concretizado. Assim, analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que se 

trata de alegação de simulação dos contratos formalizados, podendo 

causar dano excessivo ao patrimônio das partes. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória e determino a suspensão de todas as 

notas promissórias em discussão no feito, bem como a suspensão dos 

contratos de compra e venda de imóveis, sob pena de sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados na manifestação de 

ID nº 10975080, 10975096, 10975104, 10975110 e 10975118, nos termos 

do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.Considerando que as cartas 

de intimação para o comparecimento na audiência de conciliação (art. 334, 

CPC) foram recebidas em desacordo com a legislação processual e com a 

finalidade de evitar futuras nulidades, intimem-se as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse na realização da 

audiência de conciliação, requerendo o que entender de direito. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000529-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEMIMA DE MORAES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000529-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JEMIMA DE MORAES GONCALVES , em desfavor de TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/03/2018, às 11:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor para juntar aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FLAVIO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000546-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DAVI FLAVIO DA SILVA RODRIGUES , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/03/2018, às 11:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias cópia do Boletim de 

Ocorrência. Importante ressaltar que, considerando que a parte autora 

manifestou que não possui o interesse pela audiência de conciliação, a 

mesma tão somente não será realizada caso o requerido apresente 

petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data de 

audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025038-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1009211 Nr: 27222-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Joel Barbosa 

Rodrigues em face da Tókio Marine Seguradora S/A para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro superior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (20/05/2015) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 
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INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963426 Nr: 6230-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestaram-se a 

respeito do laudo juntado às fls. 125/127 requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964987 Nr: 6899-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Diante do exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos 

Materiais Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta 

por Luiz Fernando Alves de Andrade em face de MRV Prime Parque 

Chapada Diamantina Incorporações SPE. LTDA., para:a) Declarar a 

rescisão do contrato de promessa de compra e venda havido entre as 

partes.b) Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na 

quantia de R$200,00 (duzentos reais);Ante a sucumbência recíproca as 

partes ficam condenadas solidariamente ao pagamento das custas 

processuais e cada qual dos honorários advocatícios de seus advogados, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do 

CPC, cuja execução, em relação ao autor, torno suspensa em razão da 

gratuidade concedida. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987423 Nr: 17415-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELOSO E TORTELLI LTDA, CLAUDEIR VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, Dr. Vinícius Bignardi - OAB/MT 12.901 - OAB:, 

Reinaldo Celso Bignardi - OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DECIDO..No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos 

pelos embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não 

está eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os 

fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento.Isso porque as manifestações de fls. 75/76 82/83 e 

84 foram devidamente analisadas na decisão de fl. 85, deixando o 

embargante de atender as intimações para movimentar o processo, razão 

pela qual o feito foi extinto sem resolução de mérito.Assim, não há que se 

falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes pretendem 

tão somente a rediscussão da matéria, não sendo cabível, nesse caso, os 

Embargos de Declaração. Para o acolhimento dos embargos de 

declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidosAdemais, é importante 

ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação 

ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverá ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil.Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 103/109 e mantenho 

integralmente a sentença de fls. 99/99v.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000137 Nr: 23512-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKER ZANOTTA, ROBSON ZANOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 93, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036872 Nr: 40007-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIA CUNHA KURY, ANGÉLICA KURY BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

RCI BRASIL, FERNANDA MARCHETTI SAMPAIO, ITAU SEGURO DE AUTOS 

E RESIDENCIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640, JONATHAN COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Aurélio Câncio Peluso - 

OAB/PR 32521 - OAB:, Dr.ª Adriana Regina Ragnini - OAB/MT 7.834 - 

OAB:

 Vistos, etc.
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 Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Aurélia Cunha Kury em desfavor de Companhia de Arrendamento 

Mercantil RCI Brasil e Fernanda Marchetti Sampaio.

As partes formularam acordo conforme fls. 232 requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre o acordo de fls. 232, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios visto que o acordo homologado também já dispôs 

sobre o tema.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959101 Nr: 4424-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANI THEREZINHA HARTMANN, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15103-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para manifestar sobre o prosseguimento 

do feito, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978209 Nr: 13149-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO, DIOMARA APARECIDA DA 

ROCHA VEIGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FABIANO VEIGAS DINIZ, 

TATIANA SANGALLI PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:OAB/MT 8.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, glenda alves correa lima Verde - 

OAB:21439/O, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O

 Vistos, etc.

Considerando os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração 

opostos, bem como a noticia de pedido de suspensão (fls. 579), intime-se 

a parte embargada para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982463 Nr: 15203-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFONSO SÉRGIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000354 Nr: 23631-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERNANDO SALERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002528 Nr: 24494-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, THIAGO MAMEDE LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte embargada, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2º do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1026113 Nr: 34829-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX REGIOLI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088033 Nr: 5214-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1118243 Nr: 18007-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA SCALABRIN 

CAMELLO LOPES - OAB:11678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Marilucia Carneiro 

da Fonseca em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT- S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial em pé esquerdo 

e membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(10/05/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento do valor de R$ 236,83 

(duzentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) por restituição 

com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido 

monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo 

pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento), a partir da citação.c) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977417 Nr: 12760-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. DIAS & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO BARRA DO PARI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DECIDO..No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos 

pelos embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não 

está eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os 

fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento.Isso porque a decisão embargada, de fls. 

205/205v., já manifestou-se sobre o ponto, não havendo o que se falar em 

omissão, contradição ou obscuridade, sendo a pretensão do embargante, 

na verdade, a rediscussão da matéria em razão do deferimento parcial de 

seus pedidos.Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo 

para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, 

impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do 

Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, 

por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de 

forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da 

Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é 

apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, 

não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. 

Embargos conhecidos e desprovidos)Ademais, é importante ressaltar que 

os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo 

de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverá ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, 

ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada 

REJEITO os embargos de fls. 216/221 e mantenho integralmente a decisão 

de fls. 205/205v.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985518 Nr: 16549-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILENE QUIXABEIRA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K3 CONSTRUÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCANTARA - OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 .DECIDO..No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos 

pelos embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não 

está eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os 

fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento.Isso porque os honorários foram fixados conforme 

os termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.Assim, não há que 

se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria, não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. Para o acolhimento dos 

embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de 

dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios 

elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se 

evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos 

os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o 

artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a 

finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem 

modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a 

questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. )Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverá ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição 

ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 94/96 e mantenho 

integralmente a sentença de fls. 92/93.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004952 Nr: 25493-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL COUTO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT, MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1089793 Nr: 6089-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1089794 Nr: 6090-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURIVALDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1097552 Nr: 9500-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA NUNES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 113/114, intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1106378 Nr: 13111-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERSON ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 126/127, intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113774 Nr: 16237-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA ROSA SANTOS REDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1116994 Nr: 17460-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUZE BARBOSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1122177 Nr: 19720-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1124347 Nr: 20592-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYS FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143859 Nr: 29085-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BORGES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1145521 Nr: 29880-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI BENEDITO PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153717 Nr: 33337-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167457 Nr: 38999-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168979 Nr: 39692-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957141 Nr: 3628-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA AURORA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Zita 

Aurora Pereira de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(10/01/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 
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expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978849 Nr: 13481-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOC, NILVACI BARBOSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Matheus Oliveira 

Cobalchini em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 8.775,00 (oito mil e 

setecentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente e membro inferior direito e punho 

esquerdo , corrigido monetariamente data do sinistro (11/03/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979251 Nr: 13698-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Bruno 

Carvalho da Cruz em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(04/04/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979662 Nr: 13970-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE AIRES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Vicente Aires 

Evangelista em face do Bradesco Auto /RE Companhia de Seguros, com 

fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que o 

autor já recebeu administrativamente o valor R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos)Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, cuja execução ficará suspensa, se 

dentro de cinco anos, a contar desta decisão o autor não puder satisfazer 

tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995584 Nr: 21237-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DOS SANTOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Carlos dos Santos 

de Moraes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 11.812,50 (onze mil e 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente e membro superior 

esquerdo e membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (04/04/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000203 Nr: 23550-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DOS SANTOS MORAES, GISLAINE MARESSA 

DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAUDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458
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INTIME-SE a parte embargada, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2º do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000622 Nr: 23712-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Ana Silva dos Reis 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do joelho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (15/04/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1037289 Nr: 40224-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DOS SANTOS ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Lucas dos Santos 

Arantes em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- 

S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(25/01/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047134 Nr: 44954-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Ricardo Santos 

Duarte em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro superior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (09/07/2015) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076728 Nr: 58420-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONATAN TORZECKI BACANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Dionatan 

Torzecki Bacani em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente intensa no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (18/04/2013) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1117139 Nr: 17542-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:
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Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Donizeth Oliveira Machado em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais.

Em atenção ao disposto ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a 

existência de prescrição para cobrança do sinistro.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131695 Nr: 23741-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO DAMIÃO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Genivaldo Damião da Cruz em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, cuja execução ficará suspensa, se dentro de cinco anos, a contar 

desta decisão o autor não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação 

ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1135072 Nr: 25115-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Marcos 

Cesar de Carvalho em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente intensa no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (08/06/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1141214 Nr: 27928-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Paulo Roberto Vieira 

da Costa em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (24/01/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149898 Nr: 31662-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem julgamento 

do mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de Processo 

Civil.Condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, ficando 

a execução suspensa em face de gratuidade deferida nos presentes 

autos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974890 Nr: 11556-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINERIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte exequente para manifestar sobre a certidão da 

central de mandados a qual informa que o endereço do executado 

fornecido pela parte exequente não pertence a esta comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1122216 Nr: 19739-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MARQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fabio Henrique 

Marquez em desfavor de Cooperativa de Serviços Médicos Unimed Cuiabá 

e torno definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 29/31v. Condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos 

morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54/STJ). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.Não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275326 Nr: 52-60.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JACKSON MARTINS LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED PLANOS DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA 

SENA - OAB:17.790-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Jorge Jackson Martins Lara em face de 

AGEMED Planos de Saúde com pedido de Tutela de Urgência.O processo 

foi distribuído em plantão judiciário, tendo sido proferida decisão que 

determinou o deferimento da tutela de urgência, conforme fls. 

65/66.Cumpra-se conforme decisão anteriormente proferida.Designo 

audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada.O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973194 Nr: 10799-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALZIRA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 99/105.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 99/105.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

interesse no prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021123 Nr: 32488-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de 5 dias.

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, no prazo legal, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040714 Nr: 41929-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA SERGIA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 48, por Oficial de Justiça, observada as 

formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, às 12:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275366 Nr: 75-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com 

Danos Morais ajuizada por Ana Maria Cesar Resende Carvalho em face de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico com pedido de Tutela de 

Urgência.O processo foi distribuído em plantão judiciário, tendo sido 

proferida decisão que determinou o deferimento da tutela de urgência, 

conforme fls. 22/23.Cumpra-se conforme decisão anteriormente 

proferida.Designo audiência de conciliação para o dia 02/04/2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961372 Nr: 5410-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA ASSUNÇÃO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABA III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº 678/2017-PRES, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 07/08/2018, às 16:30 horas.

Intimem-se as partes.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975174 Nr: 11683-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, IVANIR 

MARIA GNOATO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, JOSE RAVANELLO - OAB:3.291/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Renato Gomes Nery e 

Luiz Carlos Salesse em desfavor de José Antônio Gonçalves Viana e 

Ivanir Maria Gnoato Viana.

 Às fls. 830 consta decisão determinado a intimação do executado para o 

pagamento voluntário do débito.

 A parte exequente se manifestou às fls. 846, pugnando pela penhora 

online do valor do débito.

Às fls. 854 consta certidão informando o decurso de prazo para a 

manifestação dos executados.

A decisão de fls. 855 determinou o bloqueio da quantia de R$ 226.005,46 

(duzentos e vinte e seis mil cinco reais e quarenta e seis centavos).

Os executados se manifestaram às fls. 859/867, pugnando pela nulidade 

dos atos praticados, diante da ausência de intimação para o cumprimento 

de sentença, bem como requereu o desbloqueio das contas bancárias e a 

designação de audiência de conciliação.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito da impugnação de fls. 859/867 e documentos, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988701 Nr: 17982-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, LIVIA KEITE 

NOGUEIRA KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a decisão proferida nos autos apensos (cód. 1001200), que 

revogou a suspensão do presente feito, determino o cumprimento integral 

da decisão de fls. 51/52.

Após o integral cumprimento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003871 Nr: 25067-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA RANGEL VELASCO, LUCY MARIA VANNI 

RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTOGNO ESPINDOLA DA 

CUNHA - OAB:OAB/MS 15.647-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766

 Vistos, etc.

 Considerando os documentos acostados pela parte autora às fls. 86/89 e 

defiro os benefícios da justiça gratuita.

Aguarde-se o cumprimento da decisão de fls. 83/84.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061195 Nr: 51516-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG
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 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº 678/2017-PRES, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 07/08/2018, às 16:00 horas.

Intimem-se as partes.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087419 Nr: 4926-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA - STR COMERCIAL LTDA, MARCA TIVAH – AR CONDICIONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Marli Dantas do 

Nascimento - OAB/MT 20.781 - OAB:, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131396 Nr: 23587-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSÉ EDUARDO 

GONÇALVES POLISEL - OAB:12.009

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Eurides Teixeira em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico com pedido de antecipação de tutela para 

que a requerida seja compelida a realizar/custear o tratamento de 

quimioterapia necessário para a saúde do autor, conforme prescrição 

médica.A antecipação de tutela foi deferida às fls. 41/43v.Citada, a 

requerida apresentou contestação às fls. 80/90, sustentando, em sede de 

preliminar, a sua ilegitimidade passiva.Impugnação às fls. 91/103.Passo a 

sanear o feito.A requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico 

arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam sustentando que a 

relação contratual existente foi estabelecida com a Unimed Rio – 

Cooperativa de Trabalho Médico, razão pela qual não pode ser 

responsabilizada pela negativa de cobertura relatada na inicial. (...). Diante 

das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido os 

contornos da responsabilidade da requerida, a existência de má prestação 

de serviços, negligência, imprudência ou imperícia por parte da requerida, 

os danos ocasionados, o nexo causal e sua extensão. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275317 Nr: 46-53.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK SIQUEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Patrick 

Siqueira da Rocha em face de GEAP – Fundação de Seguridade Social 

com pedido de Tutela de Urgência.O processo foi distribuído em plantão 

judiciário, tendo sido proferida decisão que determinou o deferimento da 

tutela de urgência, conforme fls. 21/22.Cumpra-se conforme decisão 

anteriormente proferida.Designo audiência de conciliação para o dia 

10/04/2018, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada.O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957260 Nr: 3690-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELA REGINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 121/127.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 121/127.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

interesse no prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958035 Nr: 3978-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEEMIAS BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos, etc.
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Ciente da decisão de fls. 225/227.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 225/227.

Considerando o trânsito em julgado (fls. 229), arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961729 Nr: 5550-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO RORAIMA LTDA, SAMIH MOHAMED 

AKL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL MANTOAN DE 

OLIVEIRA - OAB:141232

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 259/265.

Cumpra-se conforme determinado nas fls. 259/265.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 268/273 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 269/272), 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965039 Nr: 6937-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 120/125.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 120/125.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968800 Nr: 8710-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANGELA SANTOS SILVA, WENER 

MACEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Wilson Roberto Lauer - 

OAB/MT 8.331 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Augusto Vieira 

de Figueiredo - OAB/MT 7.627 - OAB:, Dr.ª Ana Paula Sigarini Garcia 

- OAB/MT 10.133 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Angela Santos da Silva, 

posteriormente substituída pelo seu espólio, em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Serviços Médicos.Condeno a requerida ao pagamento de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a titulo de danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, não havendo 

o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias.Não havendo 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981315 Nr: 14691-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA PIMENTA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 245/248.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 245/248.

Considerando o trânsito em julgado (fls. 250), arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983445 Nr: 15586-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FRANCISCO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 117/122.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 117/122.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997278 Nr: 22294-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRDS, MARISTELA FATIMA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M GONZALES JUNIOR - 
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OAB:13945/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT/ 6.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 CertiLfico que a apelação interposta pela requerida, ora apelante, é 

tempestivo, ato contínuo, procedo à intimação da apelada/requerente, a fim 

de apresentar, em 15 (quinze) dias, as contrarrazões àquele recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997505 Nr: 22405-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON JOSÉ DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, CASSIO RODRIGO X MARTINS ME UNIVERSAL 

COMERCIO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME, MACHADO E DE 

SANDRE MACHADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Diego Osmar Pizzatto - 

OAB/MT 11.094 - OAB:, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 327, determino a intimação pessoal e via 

DJE da parte autora, para informar o interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000650 Nr: 23724-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY LEANDRO NASCIMENTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:BA/16.780

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 85/87.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 85/87.

Considerando o trânsito em julgado (fls. 89), arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001200 Nr: 23949-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, LIVIA LEITE NOGUEIRA 

GAETI KLAUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA, GEORGES MIKAIL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

O requerido se manifestou às fls. 397/400, pugnando pela revogação da 

decisão que determinou a suspensão do processo apenso (cód. 988701), 

tendo em vista o decurso do prazo permitido em lei para a paralisação do 

feito.

Observa-se o art. 313, V, a, § 4º e § 5º, do Código de Processo Civil:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente;

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) 

ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso 

II.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que 

esgotados os prazos previstos no § 4º.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, por meio da decisão 

proferida às fls. 138/140, na data de 09 de julho de 2015, foi deferida a 

tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão do andamento da 

ação de despejo apensa (cód. 988701), com fundamento no art. 265, IV, 

a, do Código de Processo Civil de 1973.

Assim, verifica-se que o prazo permitido para a suspensão do processo, 

qual seja, um ano, já se esgotou, devendo o feito apenso prosseguir em 

sua normalidade.

Desse modo, defiro o pedido de fls. 397/400, revogo a tutela deferida 

anteriormente pela decisão de fls. 138/140 e, consequentemente, 

determino o prosseguimento do processo apenso (cód. 988701).

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001808 Nr: 24168-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE REGINA OLIENIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Wilson Roberto Lauer - 

OAB/MT 8.331 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Jane 

Regina Olienik em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico e Unimed Norte do Mato Grosso e torno definitiva a tutela 

antecipada concedida às fls. 38/40v. que determinou à parte requerida 

garantir e custear/autorizar todo o tratamento indicado à autora prescrito 

pelo médico oncologista responsável, bem como quimioterapia no esquema 

Camptosar + Avastin, pelo tempo necessário, e exames laboratoriais, 

imagens, hospitalar, cirúrgico e medicamentos para fazer frente ao 

diagnostico de neoplasia maligna CID 10 C72.9. Condeno as requeridas ao 

pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, 

correspondentes a quinze salários mínimos, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condeno, 

ainda, as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias.Não havendo 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085349 Nr: 3985-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 
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BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 110/114.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 110/114.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

interesse no prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093270 Nr: 7612-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALMEIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.271,80 (um mil duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 635,90 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 635,90 (seiscentos e 

trinta e cinco reais e noventa centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1102001 Nr: 11343-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUA VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, LUIS 

FERNANDO RESEGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO A VOZ DO OESTE LTDA, LILA 

MARTINS SPADONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO UGEDA - 

OAB:2958-A/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 Vistos, etc.Radio A Voz do Oeste Ltda. opôs Embargos de Declaração às 

fls. 632/636, aduzindo que este juízo deve ser declarado incompetente, 

por força do principio da conexão, e o feito deve ser remetido a 11ª Vara 

Cível, por ser preventa em razão do processo de Cód. nº 1122001. Não 

sendo este o caso, pede que o processo seja anulado a partir das fls. 

213/2ª volume, em respeito aos princípios do devido processo legal e do 

contraditório.Vieram os autos conclusos.É o relatório.Fundamento.DECIDO.

(...)Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos 

do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverá ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 

632/636 e mantenho integralmente a sentença de fls. 630/631.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1148827 Nr: 31187-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDNEZA LOPES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MAURÍCIA LOPES - 

OAB:19595/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Vidneza Lopes Costa em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico e torno definitiva a tutela antecipada 

concedida às fls. 45/47v. que determinou à requerida autorizar/custear o 

tratamento de estimulação magnética transcraniana indicado a autora, 

conforme a prescrição médica. Condeno a requerida ao pagamento de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, correspondentes a 

quinze salários mínimos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ). Condeno-a, ainda, ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.Não havendo manifestação, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958907 Nr: 4385-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CANDIDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES12529

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 268/487, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962034 Nr: 5675-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 654/661 e 710/713.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 654/661 e 710/713.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do cumprimento voluntário da obrigação, conforme fls. 717/723, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963088 Nr: 6112-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRMA, SIMONE MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SOUZA - OAB:19.118/MT, 

DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.REJEITO a preliminar.A requerida Unimed Federação do Estado 

de Mato Grosso arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

sustentando que a relação contratual existente foi estabelecida com a 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, razão pela qual não 

pode ser responsabilizada pela negativa de autorização relatada na inicial. 

Entretanto, tal preliminar deve ser rejeitada com base na teoria da 

aparência, pois ambas as empresas fazem parte do mesmo complexo 

empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente 

responsáveis pelo tratamento de saúde questionado nos autos.(..), 

DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 08/08/2018 às 14:00 horas, 

para o depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da 

oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Considerando que a parte 

autora é menor de idade, determino a remessa dos autos ao Ministério 

Público Estadual.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965048 Nr: 6944-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMEIRE DEONIZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 101/105.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 101/105.

Considerando o trânsito em julgado (fls. 107), arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979274 Nr: 13713-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GOMES DINIZ - ME, ARI GOMES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 261/291, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980206 Nr: 14216-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA TEREZINHA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para manifestar sobre o pedido de extinção feito pela parte 

autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985804 Nr: 16696-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA PANIZZON DAL CURTIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARRINGTON BERNARD RONDON 

DIAS - OAB:OAB/MT 14.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB/MT 12.208 - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

656,95 (seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

280,10 (duzentos e oitenta reais e dez centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989385 Nr: 18301-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIAMAR LUCIA DE MEIRA BARTH, ESPOLIO DE RUI 

ERNANI BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:OABMT/12.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Augusto Vieira 

de Figueiredo - OAB/MT 7.627-A - OAB:, Dr.ª Ana Paula Sigarini 

Garcia - OAB/MT 10.133 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, 

Revisional de Contrato, Reparação por Dano Moral ajuizada por Rui Ernani 

Barth, posteriormente substituído pelo seu espólio, em face de Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalhos Médicos.Condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a titulo de danos morais, a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, não havendo 

o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias.Não havendo 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 995659 Nr: 21292-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZÔNIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO BRANCO RESTAURANTE GRILL 

EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE SOUZA 

SANTOS SILVA - OAB:10.574 MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte requerida para, no prazo legal, manifestar sobre o 

pagamento da dívida protocolado nos autos pelo requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999718 Nr: 23335-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELITA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Roselita Maria de Oliveira em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros, para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(26/07/2012) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002711 Nr: 24567-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON GOMES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

20/02/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. JOSÉ 

AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, com consultório na CLIRMEF, Rua Major 

Gama, n. 1174, Bairro Centro Sul, Cep.: 78020-170, Telefone: (65) 

36262854 / (65) 99953-9344, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para realização da 

perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004891 Nr: 25486-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORÉCIO MENDES DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, JOANA APARECIDA COLETI, MARIO 

JOEL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do requerente, a fim de se manifestar, no prazo legal, 

acerca da devolução da carta precatória cuja diligencia restou negativa;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005002 Nr: 25529-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:17.850, JANETE GUILHERMETTI BARTH BARUA - OAB:9208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Ana Paula Sigarini Garcia 

- OAB/MT 10.133 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais 

ajuizada por Antônio Martins Filho em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed e torno 

definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 26/28v. que determinou à 

parte requerida garantir e custear/autorizar todo o tratamento indicado ao 

autor prescrito pelo médico oncologista responsável, bem como 

quimioterapia Taxol, pelo tempo necessário, e exames laboratoriais, 

imagens, hospitalar, cirúrgico e medicamentos para fazer frente ao 

diagnostico de neoplasia maligna CID 10 C15.9. Condeno as requeridas ao 

pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, 

correspondentes a quinze salários mínimos, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condeno, 

ainda, as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias.Não havendo 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1066651 Nr: 53975-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE DA SILVA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 110/114 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 113), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
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Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274642 Nr: 29248-12.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIDIEL DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada 

por Abdiel de Aquino representado por Marcelo Ferreira de Aquino em 

face de GEAP – Fundação de Seguridade Social com pedido de Tutela de 

Urgência.O processo foi distribuído em plantão judiciário, tendo sido 

proferida decisão que determinou o deferimento da tutela de urgência, 

conforme fls. 30/31.Cumpra-se conforme decisão anteriormente 

proferida.Designo audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038125-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Autos nº 

1038125-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL NOVAES TOSTA 

FERREIRA Representante legal PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 

61.198.164/0001-60, podendo ser encontrada nesta capital na AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, Nº 7.707, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, CEP: 78040-700. A 

presente carta, referente ao feito acima identificado, tem por finalidade a 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, por todo o conteúdo do despacho ao e da petição inicial 

(ACESSO PJE.TJMT.JUS.BR ATRAVÉS DE TOKEN), para que compareça à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO, conforme dados abaixo: 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência se realizará no dia 22/03/2018, às 

10:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Despacho/Decisão: em anexo ADVERTÊNCIAS: O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. A presença pessoal da parte fica dispensada se constituir 

representante com poderes específicos para negociar e transigir (art. 334, 

§10 do CPC). A parte ré poderá apresentar petição afirmando o 

desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a 

realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, 

CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem 

computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando 

ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar 

ainda que a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC).OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS 

DE ALMEIDA ANALISTA JUDICIÁRIA SEDE DO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36486466

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037269-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Autos nº 

1037269-57.2017.8.11.0041 AUTOR: DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO 

Representante legal PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 61.198.164/0001-60, podendo 

ser encontrada nesta capital na AVENIDA MIGUEL SUTIL, Nº 7.707, 

BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, CEP: 78040-700. A presente carta, referente 

ao feito acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo 

do despacho ao e da petição inicial (ACESSO PJE.TJMT.JUS.BR ATRAVÉS 

DE TOKEN), para que compareça à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de 

MEDIAÇÃO, conforme dados abaixo: DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência se 

realizará no dia 22/03/2018, às 10:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Despacho/Decisão: em anexo 

ADVERTÊNCIAS: O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. A presença pessoal da parte fica dispensada 

se constituir representante com poderes específicos para negociar e 

transigir (art. 334, §10 do CPC). A parte ré poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida 

poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, 

CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MAISA IZABEL SADDI 

ORNELLAS DE ALMEIDA ANALISTA JUDICIÁRIA SEDE DO 11ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36486466

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037287-78.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FARIAS DE ALMEIDA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Autos nº 

1037287-78.2017.8.11.0041 AUTOR: KATIA FARIAS DE ALMEIDA 

GONCALVES Representante legal PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 

61.198.164/0001-60, podendo ser encontrada nesta capital na AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, Nº 7.707, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, CEP: 78040-700. A 

presente carta, referente ao feito acima identificado, tem por finalidade a 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, por todo o conteúdo do despacho ao e da petição inicial 

(ACESSO PJE.TJMT.JUS.BR ATRAVÉS DE TOKEN), para que compareça à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO, conforme dados abaixo: 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência se realizará no dia 22/03/2018, às 

11:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Despacho/Decisão: em anexo ADVERTÊNCIAS: O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. A presença pessoal da parte fica dispensada se constituir 

representante com poderes específicos para negociar e transigir (art. 334, 

§10 do CPC). A parte ré poderá apresentar petição afirmando o 

desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a 

realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, 

CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem 

computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando 

ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar 

ainda que a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC).OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS 

DE ALMEIDA ANALISTA JUDICIÁRIA SEDE DO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36486466

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037361-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA ROZA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Autos nº 

1037361-35.2017.8.11.0041 AUTOR: IVONE DA ROZA CORDEIRO 

Representante legal BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 92.682.038/0001-00, 

podendo ser encontrada nesta capital na AVENIDA FERNANDO CORREA 

DA COSTA, Nº 638, BAIRRO POÇÃO, CEP: 78015-600. A presente carta, 

referente ao feito acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, por 

todo o conteúdo do despacho ao e da petição inicial (ACESSO 

PJE.TJMT.JUS.BR ATRAVÉS DE TOKEN), para que compareça à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO, conforme dados abaixo: 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência se realizará no dia 22/03/2018, às 

08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Despacho/Decisão: em anexo ADVERTÊNCIAS: O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. A presença pessoal da parte fica dispensada se constituir 

representante com poderes específicos para negociar e transigir (art. 334, 

§10 do CPC). A parte ré poderá apresentar petição afirmando o 

desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a 

realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, 

CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem 

computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando 

ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar 

ainda que a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC).OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS 

DE ALMEIDA ANALISTA JUDICIÁRIA SEDE DO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36486466

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032512-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032512-20.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento 

c/c Danos Morais ajuizada por Irani Maria de Jesus em desfavor de 

Energisa Distribuidora de Energia S/A, com pedido tutela de urgência, para 

que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia ao imóvel 

pertencente a autora, bem como se abstenha de incluir seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora é usuária 

dos serviços prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora 

nº 6/1124849-9, sendo que no local se encontra a residência da autora, 

bem como um armazém não utilizado. Aduz que nos meses de agosto a 

novembro do ano de 2015 não houve a apuração do consumo, motivo pelo 

qual foi realizada a recuperação do consumo na fatura do mês de 

dezembro/2015. Posteriormente, diante do fato de algumas faturas se 

tornarem excessivamente onerosas, buscou auxílio junto ao PROCON/MT, 

contestando as faturas e o consumo apurado, bem como pugnou pela 

realização de vistoria no local. Acrescenta que quando da realização da 

vistoria, a requerida identificou irregularidades, imputando a autora multa e 

a suspensão do fornecimento dos serviços. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 
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Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que a requerida estaria elevando a 

cobrança do consumo feito pela requerida de maneira indevida, motivo 

pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida se restabeleça o fornecimento de energia ao 

imóvel pertencente a autora. Em que pese não restar comprovada a 

disparidade entre as cobranças efetuadas, verifica-se que a discussão 

versa acerca de serviço essencial, devendo a tutela de urgência 

vindicada ser deferida. Analisando detidamente o feito, resta evidenciada 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a requerida estaria condicionando o fornecimento 

dos serviços referente a contas inadimplidas dos meses do ano de 2016. 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida, com relação as faturas em discussão 

nos autos, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente à parte autora, bem 

como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/02/2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Dispõe o 

art. 319, II e 246, IV, § 1º, ambos do Código de Processo Civil: Art. 319. A 

petição inicial indicará: (...) II – os nomes, prenomes, o estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número da inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do 

réu; (...) Art. 246. A citação será feita: (...) V – por meio eletrônico, 

conforme regulado em lei. § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter o cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, analisando 

detidamente a inicial, verifica-se a ausência do endereço eletrônico da 

parte requerida, devendo o autor adequá-la às normas em vigor no prazo 

15 (quinze) dias. Intime-se e cite-se via e-mail a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1036315-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HADDAD ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEUXIS FERREIRA (RÉU)

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036315-11.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de 

Aluguéis e Encargos ajuizada por Haddad Aluguel de Imóveis Próprios 

Ltda. em desfavor de Zeuxis Ferreira e Christine Maria Silva Carvalho, com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a desocupação 

do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Consta na inicial que a parte 

autora celebrou com a parte requerida contrato particular de venda e 

compra de imóveis urbanos residenciais e outras avenças, referente ao 

imóvel localizado na Avenida Vereador Mario Palma, nº 125, bairro Jardim 

Mariana, apartamento 104, Edifício Absoluto, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais). Aduz que restou convencionado que os 

requeridos pagariam a título de aluguel o valor correspondente a 0,42% do 

saldo devedor, da data de 09/12/2014 a 01/03/2017. Acrescenta que os 

requeridos não realizaram qualquer pagamento a título de locação, nem 

mesmo adimpliram com o saldo devedor. Relata, ainda, que os requeridos 

estariam em débito com os encargos locatícios. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que celebrou contrato 

de compra e venda de imóvel com os requeridos, sem do que no negócio 

jurídico constava uma cláusula de locação, informando que os mesmos 

não cumpriram com suas obrigações, estando inadimplente com os 

aluguéis, encargos e saldo devedor do imóvel, motivo pelo qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Em sede de 

cognição sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento dos 

pedidos da parte autora, haja vista que não restam demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. Em que pese os fatos 

narrados e os documentos acostados aos autos, não restou evidenciada 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista que, apesar da existência de cláusula de 

locação, e negócio jurídico se trata de contrato de compra e venda de 

imóvel. Assim, não há como se determinar o despejo dos requeridos, uma 
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vez que não foi realizada uma locação propriamente dita e sim contrato 

particular de venda e compra de imóveis urbanos residenciais e outras 

avenças, onde os requeridos não são meramente locatários, sendo 

adquirentes do imóvel. Importante ressaltar que o negócio jurídico em 

discussão nos autos não foi devidamente rescindido para se determinar a 

desocupação do bem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 26/03/2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Poderá a parte requerida, no mesmo prazo da contestação, requerer a 

purgação da mora, conforme art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, depositando 

judicialmente o valor descrito na inicial. Em caso de purgação da mora, fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante 

devido, de acordo com o que dispõe o art. 62, II, d, da Lei nº 8.245/1991. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos as cópias de 

seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000179-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. N. M. (AUTOR)

J. R. N. L. (AUTOR)

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO (AUTOR)

CLARICE DE JESUS (AUTOR)

GIOVANY LEAO GARCEZ JORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000179-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Amanda Noleto Rocha do Nascimento, Júlia Rocha 

Nascimento Lopes, Luísa Rocha Nascimento Maia, Giovany Leão Garcez 

Jortez e Clarice de Jesus em desfavor de Avianca, com pedido de tutela 

de urgência, para que seja ordenado que a requerida emita novas 

passagens em nome dos autores, de maneira imediata, para viajar para 

Guarulhos/SP e retornar para Cuiabá na data de 21/01/2018. Consta na 

inicial que os autores adquiriram, na data de 12 de setembro de 2017, 

passagens aéreas junto à requerida, para viajarem para São Paulo/SP, 

com embarque na data de 08/01/2018 e retorno em 21/01/2018. Aduz que 

na data da viagem, ao tentar realizar o check-in, foram impedidos de 

embarcar, tendo em vista que a autora Júlia Rocha Nascimento Lopes, 

menor, não estava portando documento com foto. Acrescenta que 

apresentou boletim de ocorrência informando que o documento com foto 

foi extraviado, todavia, não foi autorizado o embarque. Informa que nas 

normas da ANAC consta que para adolescentes entre 12 e 17 anos, é 

permitido o embarque em voos domésticos, portanto o boletim de 

ocorrência o extravio do documento. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

A autora apresentou emenda a inicial no ID nº 11299591, pugnando pela 

concessão da tutela de urgência, para que a requerida emita passagem de 

ida e autorize o embarque em nome de Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento, Luisa Rocha do Nascimento, Giovany Leão Garcez Jortez e 

Clarice de Jesus, para embarque imediato, bem como emita passagem de 

ida e autorize o embarque da menor Julia Rocha Nascimento Lopes, 

autorizando, também, seu embarque no voo de volta. Pleiteou, ainda, na 

petição de ID nº 11300060, a isenção de taxas e multas quando da 

emissão de novas passagens, em razão da culpa exclusiva da requerida. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito, tendo em vista que a ANAC autoriza o embarque de adolescentes 

entre 12 e 17 anos somente com o boletim de ocorrência em caso de 

extravio do documento, vejamos: Adolescentes (entre 12 e 17 anos) 

brasileiros (voos domésticos) Somente documento de identificação civil 

com foto (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o 

território brasileiro; ou Cópia autenticada do documento de identificação 

civil; ou Boletim de Ocorrência, em casos de furto, roubo ou extravio do 

documento, na validade prevista pelo órgão de segurança. 

(http://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/documentos-para-embarq

ue#adol-bra-domes) Do mesmo modo, observa-se presente o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o prejuízo 

financeiro obtido com a programação da viagem. Assim, nesse momento 

processual não há que se falar em impedimento de embarque da menor 

Júlia Rocha Nascimento Lopes, em virtude da mesma não estar portando 

documento de identificação civil com foto, tendo em vista a possibilidade 

de embarque tão somente com o boletim de ocorrência. Todavia, 

observa-se que não há nos autos o comprovante das passagens 

adquiridas em nome de Amanda Noleto Rocha do Nascimento, Júlia Rocha 

Nascimento Lopes e Luísa Rocha Nascimento Maia. Diante do exposto, 

DEFIRO a tutela vindicada, MEDIANTE a juntada da comprovação das 

passagens adquiridas em nome de Amanda Noleto Rocha do Nascimento, 

Júlia Rocha Nascimento Lopes e Luísa Rocha Nascimento Maia, e 

determino que a requerida, com a isenção de taxas e multas, emita, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, passagem de ida e autorize o 

embarque em nome de Amanda Noleto Rocha do Nascimento, Luisa Rocha 

do Nascimento, Giovany Leão Garcez Jortez e Clarice de Jesus, bem 

como emita passagem de ida e autorize o embarque da menor Julia Rocha 
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Nascimento Lopes, autorizando, também, seu embarque no voo de 

retorno, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Com a juntada do documento solicitado, expeça-se o necessário. Designo 

audiência de conciliação para o dia 27/03/2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Cumprida as determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000145-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000145-06.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por BC 

Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S/A em desfavor da Viveiros 

Centro Oeste Ltda. – EPP, com pedido de tutela de urgência cautelar, para 

que seja determinada a sustação dos apontamento do protesto no valor de 

R$ 25.357,50 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta centavos) existente em nome da autora. Consta na inicial que as 

partes, na data de 21/05/2014, firmaram contrato de prestação de serviço 

para a execução de plantio de grama e paisagismo no empreendimento 

Brasil Beach Cuiabá Home Resort, de propriedade da autora. Aduz que 

alguns aditamentos foram realizados, restando o saldo devedor no valor 

de R$ 11.199,03 (onze mil cento e noventa e nove reais e três centavos), 

informando que o mesmo não foi quitado diante da recusa da requerida em 

emitir nota fiscal e boleto bancário. Acrescente que os valores somente 

poderiam ser cobrados após a aprovação da planilha de medição, todavia, 

a requerida estaria realizando cobranças diversas, sem o aceite do 

documento. Informa que assume o débito no valor de R$ 11.199,03 (onze 

mil cento e noventa e nove reais e três centavos), contudo, desconhece a 

origem do débito discutido no presente feito, ressaltando que o protesto é 

indevido. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, pretende a parte autora a sustação dos apontamentos do 

protesto, visto que afirma desconhecer a origem do débito. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, diante da alegação da inexistência do 

débito discutido nos autos e o protesto dos títulos. Do mesmo modo, há 

urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste em manter a 

restrição existente em nome do autor. Não restando evidenciado o perigo 

de irreversibilidade da medida. O protesto constitui em coação para forçar 

o pagamento, em razão dos percalços para essa negativa traz àquele que 

tem seu nome protestado. No presente momento, verifico restar presentes 

os requisitos autorizadores para a concessão da medida pretendida. 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE 

CAUÇÃO a ser oferecida e/ou formalizada no prazo de 05 (cinco) dias, 

para DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na 

inicial, indicado ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, até o deslinde da 

demanda, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Prestada/formalizada a caução, lavre-se o termo e expeça-se oficio ao 

Cartório do 4o Ofício de Notas e Protestos de Cuiabá/MT, determinando a 

suspensão de protesto, observado que o título permanecerá sob a guarda 

do Senhor Oficial de protesto até ulterior decisão deste Juízo. Designo 

audiência de conciliação para o dia 27/03/2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Dispõe o art. 

319, II e 246, IV, § 1º, ambos do Código de Processo Civil: Art. 319. A 

petição inicial indicará: (...) II – os nomes, prenomes, o estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número da inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do 

réu; (...) Art. 246. A citação será feita: (...) V – por meio eletrônico, 

conforme regulado em lei. § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter o cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, analisando 

detidamente a inicial, verifica-se a ausência do endereço eletrônico da 

parte requerida, devendo o autor adequá-la às normas em vigor no prazo 

15 (quinze) dias. Intime-se e cite-se via e-mail a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 
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revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos os documentos 

pessoais do representante da empresa. Após, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 

de agosto de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000307-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000307-98.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Irani Maria de Jesus em desfavor de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, com pedido tutela de 

urgência, para que a parte requerida restabeleça o fornecimento de 

energia ao imóvel pertencente a autora, suspenda a cobrança das faturas 

contestadas, bem como se abstenha de incluir seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, informando que o fornecimento de energia 

elétrica foi suspenso diante da falta de pagamento das faturas. Aduz que 

foi surpreendida com as faturas dos meses de outubro e novembro, nos 

valores de R$ 968,33 (novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três 

centavos) e R$ 711,73 (setecentos e onze reais e setenta e três 

centavos), respectivamente. Acrescenta que os valores cobrados são 

indevidos e não informam o consumo efetivado pela autora. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que a requerida estaria elevando a cobrança do consumo de 

maneira indevida, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia ao imóvel pertencente a autora, suspenda a 

cobrança das faturas contestadas, bem como se abstenha de incluir seu 

nome no cadastro de proteção ao crédito. Em que pese não restar 

comprovada a disparidade entre as cobranças efetuadas, verifica-se que 

a discussão versa acerca de serviço essencial, devendo a tutela de 

urgência vindicada ser deferida. Analisando detidamente o feito, resta 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que a requerida estaria condicionando 

o fornecimento dos serviços referente a contas inadimplidas, restringindo 

o serviço essencial. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, com relação às faturas em 

discussão nos autos, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente à parte autora, 

suspenda as faturas mencionadas, bem como se abstenha de incluir o 

nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2018, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia das faturas 

contestadas, bem como as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, bem como a 

Declaração de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado 

de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro 

de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000390-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO AGOSTINHO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000390-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Pedido de Danos Morais 

ajuizada por Laercio Agostinho da Costa em desfavor de AGEMED Saúde 

S/A com pedido de antecipação da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida autorize/custeie integralmente os 

procedimentos e materiais necessários, conforme prescrição médica. 

Consta na inicial que a parte autora usuária do plano de saúde requerido, 

desde a data de 13 de dezembro de 2017, sendo que, na data de 08 de 

janeiro 2018, foi diagnosticada com retenção urinária aguda. Relata que 

após o diagnóstico, foi submetido a sondagem vesical de demora, sendo 

necessária a investigação da possível causa da retenção. Acrescenta 
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que necessita urgentemente realizar biópsia, devido ao risco de existência 

de neoplasia, todavia, a requerida negou o procedimento indicado, sob o 

argumento de que o autor se encontrava em período de carência com o 

plano de saúde. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado que a requerida autorize/custeie o 

procedimento em sua integralidade. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária à parte autora. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para 

que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. 

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a 

impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de 

direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa 

humana e à saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 469 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde”. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de 

maneira mais favorável ao consumidor. No caso em tela, a negativa do 

custeio/fornecimento por parte da demandada abriga-se na cláusula 

contratual de Carência, conforme informado na inicial. Na presente, não há 

falar em carência diante da realidade fática que se apresenta, 

esclarecendo a questão da urgência na realização do procedimento, 

incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, 

mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais 

favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo 

CDC. Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 

35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos, os que 

implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente” A avaliação 

médica colacionada acostada explicita a urgência na realização do 

procedimento. Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de 

saúde e estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações 

do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento. 

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à 

requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada 

improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que 

trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, proceda à autorização/custeio 

da cobertura integral do procedimento necessário, com os materiais e 

medicamentos, conforme prescrição médica, conforme prescrição médica, 

sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 02/04/2018, às 

12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 

2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, 

caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se o mandado para o 

cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as determinações 

acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIR MARIA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO)

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAYGA OSTROVER PEIXOTO PINHEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000426-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por Air 

Maria Ferreira Merighi em desfavor de Fayga Ostrover Peixoto Pinheiro, 

com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão 

do registro nº 391.155, da data de 02 de janeiro de 2018, registrado no 

livro B-5210, do 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, bem como a 

suspensão de todos os seus efeitos. Consta na inicial que a autora é 

proprietária da unidade autônoma nº 101, do bloco A, do Condomínio 

Residencial Petrópolis e, na data de 12 de novembro de 2015, foi eleita 

síndica do mencionado condomínio. Aduz que o condomínio possui, em 

seu regimento interno, determinação para que a eleição do síndico seja 

feita a cada dois anos, bem como que aguardava o fim do ano de 2017 

para enumerar todas as despesas e receitas do período, a prestação de 

contas, bem como elaborar a eleição de novo síndico para o biênio 

2018/2019. Relata que tomou conhecimento de que o requerido, na data de 

18/12/2017, requereu ao 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Cuiabá/MT, o registro da ata da assembleia realizada na data de 

14/12/2017, momento em que foi realizada eleição de sindico e eleita a 

chapa presidida pelo requerido. Acrescenta que os documentos que 

foram registrados sob o nº 391.155, da data de 02 de janeiro de 2018, 

registrado no livro B-5210, do 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, 

estão eivados de vício, devendo os mesmos ser anulados. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 
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quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi realizada assembleia no Condomínio Residencial Petrópolis, 

da qual era síndica, todavia, informa que o ato ocorreu mediante vício, 

pugnando pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a suspensão do registro nº 391.155, da data de 02 de janeiro 

de 2018, registrado no livro B-5210, do 1º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá/MT, bem como a suspensão de todos os seus efeitos. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

que, conforme se observa dos documentos de ID nº11326657 e 

11326642, onde constam o relatório de devedores do condomínio e a ata 

de assembleia e de presença, respectivamente, verifica-se que havia 

participantes inadimplentes no momento do ato. Dispõe o art. 57, III, do 

Regimento Interno (ID nº 11326678): Art. 57. São direitos dos condôminos: 

III – Votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite 

com a taxa condominial. Do mesmo modo, observa-se o art. 1.335, III, do 

Código Civil: Art. 1.335. São direitos do condômino: III – votar nas 

deliberações da assembleia e delas participar, estando quite. Assim, 

sendo observada, nesse momento processual, a inadimplência de 

participantes da assembleia que elegeu o novo síndico do condomínio, 

entendo necessária a suspensão do ato para a averiguação da legalidade 

dos atos realizados. Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória e 

determino a suspensão do registro nº 391.155, da data de 02 de janeiro de 

2018, registrado no livro B-5210, do 1º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá/MT, bem como a suspensão de todos os seus efeitos, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Designo audiência de conciliação para o dia 02/04/2018, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034153-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE FIGUEIREDO SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034153-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ARIANE FIGUEIREDO 

SOUSA Vistos etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a requerida os benefícios da justiça gratuita. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ARIANE FIGUEIREDO 

SOUSA. A liminar foi deferida na decisão de Id 10816637, sendo 

efetivamente cumprida aos 07 de dezembro de 2017, conforme auto de 

busca e apreensão de Id 11207753, sem citação da requerida na 

oportunidade, uma vez que o veículo foi localizado em posse de terceiros. 

Na petição de Id 11203203 a requerida compareceu aos autos, pleiteando 

pela restituição do veículo, considerando a purgação da mora comprovada 

no Id 11203223. Desta feita, ante a tempestividade da purgação da mora, 

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, o qual 

poderá ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário. 

Aguarde-se o prazo para contestação, e em havendo, intime-se o 

requerente para se manifestar no prazo legal, bem como, indicar os dados 

bancários para expedição do alvará judicial. Por derradeiro, intimo o Banco 

Bradesco Financiamentos para, no prazo de 15 dias depositar o valor 

referente às diligências complementares efetuadas e descritas na certidão 

de Id 11207771. Em caso de silêncio, intimem-se os Srs. Oficiais de Justiça 

para adotarem as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito. 

Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033908-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE OLIVEIRA MALHEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1033908-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 
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SAFRA S.A REQUERIDO: ALINE DE OLIVEIRA MALHEIROS Vistos etc... 

Compulsando os autos tenho que o bem foi apreendido e posteriormente 

restituído à requerida, conforme R. Interlocutória ID.10997213, motivo do 

RAI, cuja liminar foi deferida. Assim, considerando o deferimento do efeito 

suspensivo para obstar a eficácia da r.decisão que determinou a 

devolução do veículo à requerida no RAI n° 1013676-25.2017.8.11.0000, 

expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo descrito na 

exordial. Desta feita, intimo o requerente para, imediatamente promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Por fim, segue ofício encaminhado à 4ª 

Câmara de Direito Privado do TJ/MT. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005813-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLAN VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Procedo à intimação da parte requerente para realizar o 

recolhimento dos valores devidos (ID 11281441), no prazo de 15 dias, sob 

as penas da lei. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 MARCOS VINICIUS 

MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000358-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SILVA GARCIA (AUTOR)

ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000358-12.2018.8.11.0041 AUTOR: JACKSON SILVA 

GARCIA, ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc... Encaminho os autos à secretaria do juízo para cumprimento 

da R. Liminar, deferida em grau recursal, com urgência. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018175-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO 1 - Certifico e dou fé que a contestação de ID 10210244 é 

tempestiva. 2 – Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

dias, impugnar a contestação de ID 10210244. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 

2018 Marcos Vinícius Marini Kozan Analista Judiciário Autorizado pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000709-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR VARGAS (REQUERENTE)

AMAURI VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000709-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NESTOR 

VARGAS, AMAURI VARGAS REQUERIDO: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. Vistos etc... Da análise dos autos, constata-se que o Pedido 

de Cumprimento de Carta Precatória não se encontra devidamente 

instruído. Desta feita, considerando a informação contida no ID.11376777, 

proceda o Sr. Gestor, contato com a secretaria do juízo deprecante, para 

com urgência, encaminhar com a deprecada o inteiro teor da petição 

inicial, do despacho judicial, do instrumento do mandato conferido ao 

advogado, bem como da cópia integral do instrumento contratual que 

ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e 

IV do CPC. REGULARIZADA, tendo em vista que o autor é beneficiário da 

justiça gratuita, cumpra-se, valendo a cópia de mandado (Id 11368799). 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADMIR APARECIDO RODRIGUES (RÉU)

NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

CARLOS RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO 1 - Certifico e dou fé que a contestação de ID 9117013 é 

tempestiva. 2 – Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

dias, impugnar a contestação de ID 9117013. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 

2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado 

pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017145-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HPA CONSTRUCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSE APARECIDO PARREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca das certidões do Sr. Oficial de Justiça de ID 

5808976 e ID 5809151, dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037445-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA BASANO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037445-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LINDAURA 

BASANO DE MAGALHAES REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc... No que se refere à 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tenho que esta dever 

ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na grande maioria das 

ações intentadas na justiça. Saliento ainda, que quando os fatos narrados 

não encontra sustentação na declaração de hipossuficiência, o ônus da 

prova cabe a quem alega, já que a parte autora afirma não ter condições 

financeiras para suportar as despesas processuais, no entanto, firmou 

contrato de financiamento cujas parcelas são de R$ 1.571,99 mensais, o 

que torna impossível a análise pela mera arguição de impossibilidade de 

arcar com as custas judiciais. Ademais, tenho que não cabe ao juiz 

produzir prova nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no 

âmbito do processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração 

de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do 

requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a 

destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família. Esse é o entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do 

recurso de Apelação Cível n. 70000322487: “Apesar de a lei, em seu 

artigo 4º, determinar a simples afirmação da parte é suficiente para ser 

beneficiado, não é prova inequívoca o que afirma o pretendente à 

assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a decidir em favor 

do requerente, se de outras provas e circunstâncias ficar demonstrado 

que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é aquele que 

justifica a concessão. (...) Ademais, o conceito de pobreza deve ser 

valorado pelo julgador dentro dos limites traçados pela lei que, no seu 

parágrafo único do art. 2º, determina que o benefício será concedido aos 

necessitados, entendidos estes como aqueles que, para ter acesso à 

justiça, teriam prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao que se 

depreende dos autos, o alegado estado de pobreza do apelante não se 

enquadra no conceito expresso na lei, pois não está demonstrado o 

prejuízo do sustento próprio ou da família e que tal indeferimento lhe 

acarretará a impossibilidade de acesso à justiça”. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 

situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – 

Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034359-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034359-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EZEQUIEL ROSA DA 

SILVA Vistos etc... Compulsando os autos, verifico que pretende o Banco 

requerente o recebimento de R$ 15.534,35 conforme planilha de débito, no 

entanto fixou o valor da causa em R$ 4.369,77, atuando em evidente 

atentado a dignidade da justiça, posto ser de conhecimento comezinho, 

que em ações dessa natureza a pretensão patrimonial é o recebimento do 

montante que inclui as parcelas vencidas e vincendas, sendo o caso de 

aplicação da regra do artigo 77 do CPC. Outrossim, constata-se que a 

notificação extrajudicial do réu restou prejudicada, posto que a mesma não 

pode se efetivar, em virtude de o telegrama acostado no Id 10644158 ter 

sido devolvido com a informação “DESCONHECIDO” e na segunda tentativa 

"AUSENTE", o que caracteriza a ausência de notificação válida e eficaz do 

devedor. Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias emendar a 

inicial, sanando as irregularidades apontadas, tudo sob pena de extinção, 

INDEFERINDO desde já dilação do prazo para seu cumprimento, tendo em 

vista o comportamento inadequado supramencionado. APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 911/69 - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA 

RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA 

- PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE- 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM ESGOTADOS OS 

MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital não deve 

ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora era 

conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal por 

ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (Ap 54945/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017) 

Transcorrido, certificado, concluso para extinção. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1036079-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.S. ANALISE DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036079-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BMG 

REQUERIDO: S.S. ANALISE DE CREDITO LTDA - EPP Vistos etc... Da 

análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída. Saliento que a missiva deve vir acompanhadas, 

dentre outros, do inteiro teor da petição inicial, do despacho judicial, do 

instrumento do mandato conferido ao advogado, bem como da cópia 

integral do instrumento contratual que ensejou a interposição da ação, com 

fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC. Outrossim, verifica-se a 

ausência de recolhimento das custas iniciais, bem como do valor da 

diligência nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, razão pela qual, 

concedo o prazo de 15 dias para que o requerente regularize as 

pendências elencadas. Em caso de inércia por mais de 30 dias, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037838-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SAO THOME COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE LUIZ MARCONDES DE LUCENA (RÉU)

ROSA DE FATIMA DUTRA MARCONDES DE LUCENA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037838-58.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: SAO THOME COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA - ME, 

JOSE LUIZ MARCONDES DE LUCENA, ROSA DE FATIMA DUTRA 

MARCONDES DE LUCENA Vistos etc... Tratam-se os autos de ação 

monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de SÃO THOME 

COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA, JOSÉ LUIZ MARCONDES DE 

LUCENA e ROSA DE FÁTIMA DUTRA MARCONDES DE LUCENA. Conforme 

o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, 

o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de 

coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligências de Id 11248542. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037582-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA BAROSSI CARLESSO OAB - MS14519 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.L. MARTINS - ME (REQUERIDO)

JOAO LOPES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037582-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO SUL DO 

MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS REQUERIDO: J.L. 

MARTINS - ME, JOAO LOPES MARTINS Vistos etc... Da análise dos autos, 

constata-se que a Carta Precatória não se encontra devidamente 

instruída. Saliento que a missiva deve vir acompanhada, dentre outros, do 

inteiro teor da petição inicial, do despacho judicial, do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, bem como da cópia do instrumento 

contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, 

incisos I, II, III e IV do CPC. Outrossim, verifica-se a ausência de 

recolhimento das custas iniciais, bem como do valor da diligência nos 

termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, razão pela qual, concedo o prazo 

de 15 dias para que o requerente regularize as pendências elencadas. Em 

caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da 

CNGC. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036702-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036702-26.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL Vistos etc... Intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde 

que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Ademais, é sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a requerida, via Oficial de Justiça, 

para comparecer à audiência de conciliação que designo para o dia 25 de 

abril de 2018, às 15h00, fazendo-se no mandado constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que 

cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000248-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos e 

examinados estes autos PJE n. 1000248-47.2017.811.0041 que move 

BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA em face de CREFISA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/ NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/ CONCESSÃO DE 

TUTELA ajuizada por BISMARK MAMEDE DE OLIVEIRA em face de 

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando o autor que, por motivo de 

saúde, firmou às pressas um contrato de empréstimo no valor de R$ 

1.700,00 para pagamento em 12 parcelas de R$ 424,54, com custo efetivo 

anual de 988,46% e mensal de 22,01%. Por constatar a abusividade 

praticada pela instituição financeira, pretende a revisão contratual, à luz 

do princípio da onerosidade excessiva e da boa-fé objetiva, e mediante a 

aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros 

remuneratórios à taxa média de mercado em 64,67% ao ano, reduzindo o 

valor de cada parcela para R$ 183,71; - a repetição do indébito; - em 

antecipação de tutela, que a ré se abstenha de efetuar cobranças 

relacionadas ao contrato, bem como de inserir o nome do autor em 

cadastros restritivos de crédito; - a inversão do ônus da prova; - a 

concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.889,96 e acostou os 

documentos Id. 4563701 a Id. 4563744. Na decisão interlocutória Id. 

4704276 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela de urgência, 

concedida a assistência judiciária e designada audiência de tentativa de 

conciliação (Id. 5814348), sem êxito na composição entre as partes, não 

obstante a proposta da ré de pagamento de R$ 2.680,00, sendo na 

oportunidade aplicada à autora a multa disposta no art. 334, § 8º, de 2% 

sobre o valor da causa. A ré foi citada via correio com aviso de 

recebimento, como se infere do documento Id. 4930383, juntado aos autos 

aos 21/02/2017 e apresentou contestação aos 28/03/2017 (Id. 5789411), 

aventando em preliminar o descumprimento da regra do art. 330, § 2º do 

CPC e carência da ação por falta de interesse processual. No mérito, 

relata que os dois contratos firmados entre as partes (n. 040400037031 e 

n. 040400037037) já foram quitados, e discorre amplamente sobre a 

inviabilidade de revisão das cláusulas contratuais, invocando a legalidade 

do que foi pactuado, não caracterização de dano moral, possibilidade de 

anotação em cadastros de inadimplentes, afastamento do pleito de 

inversão do ônus da prova. Ao final pugna pelo acolhimento das 

preliminares ou, no mérito a improcedência da ação, condenando a parte 

adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação à 

contestação Id. 6134441. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria 

posta em exame dispensa a produção de outras provas e a pedido da 

autora, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Pretende o autor, por meio desta ação, a revisão do 

contrato de empréstimo celebrado entre as partes no valor de R$ 

1.700,00. Em preliminar, pugnou o réu pela extinção do feito sem exame do 

mérito em decorrência de o descumprimento da regra do art. 330, § 2º do 

CPC e pela carência da ação, ao alegar a falta de interesse processual. A 

despeito do firmado em contestação, tenho que a peça vestibular não se 

apresentou de forma genérica, já que o autor indicou a cláusula que 

pretende controverter como sendo a que trata dos juros remuneratórios e, 

ainda, apontou o valor incontroverso como sendo de R$ 2.889,96. Deste 

modo, sem ensejo na tese de descumprimento do inserto no art. 330, § 2º 

do CPC, como alegado. No mais, impende ainda considerar que o exercício 

do direito de ação é condicionado ao preenchimento de determinados 

pressupostos ou condições: a possibilidade jurídica do pedido, a 

legitimidade de parte e o interesse de agir. Segundo preceitua Alexandre 

Freitas Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9ª 

Edição, revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, “O interesse de 

agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que 

esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio ‘necessidade da 

tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se, assim, 

em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A ausência de 

qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do 

próprio interesse de agir.” Também a respeito do assunto, ensina Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante e legislação em 

vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de 

vista prático. [...] movendo a ação errada ou utilizando-se de procedimento 

incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a 

inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse 

processual". Logo, é imperioso reconhecer que há interesse de agir no 

pedido formulado nesta ação, para o exame da matéria revisional firmada 

pela parte, sob pena de violação ao princípio constitucional de livre acesso 

ao Judiciário. Posto isso, REJEITO as preliminares invocadas e passo ao 

exame do mérito. Pleiteia o autor pela redução dos juros remuneratórios 

que afirma ser de 4,244% ao mês. Quanto a este ponto, impende 

considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da 

Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, 

por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e 

incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos 

juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 

596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o 

contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em 

feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os 

juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. 

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo: “BANCÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS 

QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. 

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em 

que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros 

remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo 

instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os 

juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo 

Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em 

qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição 

da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp 1112879/PR, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 

19/05/2010) No caso dos autos, percebe-se que é manifesta a 

abusividade dos juros unilateralmente adotados pelo réu, em 407,77% ao 

ano e custo efetivo anual em 988,46% ao ano, merecendo ser revisto, 

devendo a taxa de juros acompanhar a média de mercado, apurada pelo 

BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os 

assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da 

mesma espécie, no mesmo período, era de 129,19% ao ano e não no 

patamar apontado na peça vestibular. Posto isso, determino que sejam os 

juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada 

pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no 

mesmo período do contrato. Deixo de confirmar a multa do art. 334, § 2º do 

CPC, ante o comparecimento pessoal do autor. Com relação ao pleito de 

repetição do indébito, tenho que melhor sorte não socorre ao requerente, 

posto que, não obstante a revisão em parte das cláusulas pactuadas, 

para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do que foi 

cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da parte, o 

que não se vislumbra no caso em comento. Nesse sentido, a orientação 

firmada pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência 

desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores 

pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé 

do credor. 2. Em caso de sucumbência recíproca, impõe-se a 

compensação dos honorários advocatícios e custas processuais, na 

proporção em que vencidas as partes (CPC, art. 21). 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 

04/04/2014). Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, 
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devendo a cobrança a maior ser restituída de forma simples. Destaco que, 

apesar de o autor não ter exibido, com os documentos que instruem a 

exordial, a prova do pagamento das mensalidades, sendo esta a razão 

pela qual foram indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, 

tem-se que em contestação a requerida asseverou que o contrato foi 

totalmente quitado, como demonstrado por meio do documento Id. 

5789487, sem que nenhuma mensalidade tenha sido paga em atraso. Por 

fim, faço constar que, não obstante tenha a ré anunciado a existência de 

outro contrato (de número 040400037037 no valor de R$ 85,00) por não 

ter sido este elencado na petição inicial, não sendo pois objeto da lide, 

deixo de me manifestar a respeito. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por BISMARK MAMEDE DE OLIVEIRA em face de CREFISA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para determinar a redução 

dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da 

mesma espécie no mesmo período, em 129,19% ao ano, restituindo-se de 

forma simples o pagamento efetuado a maior, tudo a ser apurado mediante 

simples cálculo aritmético, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da 

contratação. Por ter a ré decaído de maior parte, condeno-a ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do 

valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2.017. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000352-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca das certidões do Sr. Oficial de Justiça de ID 

4932941 e 4932937, dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

Provimento. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023776-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDO RIBOLDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA OAB - MT14610/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023776-47.2016.8.11.0041 AUTOR: JORGE FERNANDO 

RIBOLDI RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc... Em atenção ao 

contido no acórdão do Conflito de Competência n° 1002429-47.20174 

acostado no Id 11094185, remetam-se os autos ao Juízo da 10ª Vara Cível 

desta Comarca. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016076-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016076-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA 

Vistos etc... É sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a parte ré, via mandado, para 

comparecer à audiência de conciliação que designo para o dia 18 de abril 

de 2018, às 17h30, fazendo-se constar as advertências dispostas no art. 

334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação 

na forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024839-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024839-73.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA Vistos etc... 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030639-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN (RÉU)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1030639-82.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN Vistos 

etc... Intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. É sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a requerida, via Oficial de Justiça, 

para comparecer à audiência de conciliação que designo para o dia 25 de 

abril de 2018, às 14h00, fazendo-se no mandado constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que 

cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037978-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037978-92.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, EDISNEI DE OLIVEIRA, 

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA Vistos etc... Tratam-se os autos de 

ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ENE 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, EDISNEI DE OLIVERIA e ELIANE SOUSA 

LEITE DE OLIVEIRA. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. 

Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado 

de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligências de Id 11236698. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038462-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038462-10.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: AMAZON CONSTRUTORA LTDA, RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos etc... Da análise 

dos autos, verifica-se que na cédula de crédito bancário n° 21/00474-9 o 

requerido Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira assinou em nome da 

requerida Carolina Ribeiro de Oliveira, no entanto, não encontra-se 

acostada aos autos a procuração que concedeu poderes para a 

realização de tal ato. Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 

dias esclarecer o ocorrido, sob pena de exclusão da requerida Carolina 

Ribeiro de Oliveira do polo passivo da ação. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038470-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIA CRISTINA BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038470-84.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: ANESIA CRISTINA BATISTA Vistos etc... Tratam-se os autos de 

ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANESIA 

CRISTINA BATISTA. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 908 de 1102



Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado 

de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, cite-se a 

requerida, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 

Observe-se o comprovante de pagamento de diligências de Id 11254451. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038816-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME (RÉU)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (RÉU)

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038816-35.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, 

ABERALDO DUARTE JUNIOR, MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA 

DUARTE Vistos etc... Tratam-se os autos de ação monitória interposta por 

BANCO BRADESCO S/A em face de VASCULAR COMERCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS LTDA, ABERALDO DUARTE JUNIOR e MARCIA 

APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE. Da análise dos autos, 

constata-se a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) No mesmo prazo, deverá 

promover ao depósito da diligência para cumprimento do mandado, nos 

termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000008-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000008-24.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, 

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO, PETROJANES 

STELLATO FILHO Vistos etc... Tratam-se os autos de ação monitória 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de STELLATO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP, RAFAELA TYEME 

MOREIRA TATSUNO e PETROJANES STELLATO FILHO. Conforme o 

disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa 

ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 11275119. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038633-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038633-64.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Vistos etc... É 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 25 de abril de 2018, às 15h30, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000848-34.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Vistos etc... Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação 

do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1084365 Nr: 3573-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDATL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 279607 Nr: 5736-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 356721 Nr: 27170-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS LARA SUPERMERCADO LTDA, 

VALDOIR RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 429358 Nr: 10607-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GARCIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 465949 Nr: 33338-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRITORIO PROMOTORA DE CREDITO LTDA, 

MARCOS AURÉLIO IGNÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 721889 Nr: 17408-15.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPUTRADING COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFOMATICA LTDA, HASSIN MAKKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752877 Nr: 4754-59.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA, 

MARCOS ROGÉRIO CARDIM, JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753349 Nr: 5247-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MAURÍCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761281 Nr: 13733-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA, DIANE APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776842 Nr: 30175-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO 

PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814835 Nr: 21292-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833139 Nr: 38639-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

ÓCULOS LTDA, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849934 Nr: 53052-48.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYETE ANTUNES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 856200 Nr: 58557-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R DE LIMA TEIXEIRA - ME, ROGÉRIO DE LIMA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARA ELIZA BORGES DE 

CASTRO - OAB:41880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 344993 Nr: 15078-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALMEIDA - 

OAB:43621-RS, CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO - OAB:5233-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 366677 Nr: 5321-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO DE BRITO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 392688 Nr: 28059-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORSIST LTDA ME, ODENILDO DE SÁ TELES, 

ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 748653 Nr: 320-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BASILIO VIEIRA, JULIO CESAR 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760810 Nr: 13195-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN DANTAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, Jorge Jsé Justi Waszak - OAB:16878-PR, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:28.933-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790302 Nr: 44344-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR RAPOSO QUINTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791251 Nr: 45325-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814784 Nr: 21240-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento ao feito e se 

manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça, dando regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no artigo 485, §1 

º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834075 Nr: 39437-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, ARIANE MIRELLI NUNES - OAB:14647, JAMIL 

ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 835090 Nr: 40297-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO LOBO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 854806 Nr: 57326-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 870555 Nr: 10495-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MATIZ LTDA, WALBER SANTOS PIO 

CODEÇO, RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905398 Nr: 33828-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA COMERCIO VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, DANIELLA FRANZONI, MARIO 

ARRUDA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 956046 Nr: 3082-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY FATIMA SÁ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071685 Nr: 56161-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE PEREIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1107956 Nr: 13837-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 51, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279607 Nr: 5736-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA, Cpf: 

13271300178, Rg: 000.0000.17126, brasileiro(a), casado(a), pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Diz o autor às fls.162/163: "conforme se 

observa este juízo entendeu pelo bloqueio a fim de garantir a ação, a fim 

de evitar dano futuro" o que não condiz com a realidade, posto que o feito 

esta se encaminhando, indevidamente à extinção por inércia do autor em 

cumprir o comando judicial, não podendo valer-se de sua própria torpeza, 

ou seja, após a apreensão do bem em 2007, até a presente data não 

ocorreu a citação por culpa do Banco, que como interessado e 

colaborador do judiciário, deve atender os preceitos legais, principalmente 

quanto a formação do contraditório; aduz ainda que a medida é arbitrária e 

desproporcional, já que apesar de não ser citado, não reclamou sobre o 

bem apreendido, no entanto, tal assertiva, não encontra sustentação na 

Lei e muito menos na Constituição Federal, pois,fere o princípio 
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Constitucional do contraditório, questões já aventadas em outros 

despachos, relegados ao esquecimento pelo autor. Devo salientar, ainda, 

que não advogo para a parte como tambémnão o faço pelo autor, 

mantendo-me fiel aos meios legais para que se cumpra a Lei diante de 

comportamento desidioso do autor. Diante dos fatos acima, que são 

corroborados pela afirmação do extravio do edital, recebido em 12/2016 e 

somente noticiado em 08/2017, confirmando que não tem interesse na 

conclusão correta da ação e, sim a garantia da extinção da busca e 

apreensão, apesar de ter recuperado o objeto perseguido, razão pela qual 

NÃO CONHEÇO do pleito de reconsideração, até porque, pelo princípio da 

segurança jurídica, o juiz pode mudar seu posicionamento em face de RAI 

ou mesmo error in procedendo, que para mim não se enquadra no 

requerimento de fls.162/163.Ademais, da análise dos autos, verifica-se 

que apesar de o edital de citação ter sido retirado pelo requerente aos 

05/12/2016, este foi extraviado, conforme se infere da petição de fls. 165. 

Desta feita, como última oportunidade ao requerente, por meio de seu 

advogado, que pela Legislação atual é considerado um colaborador do 

judiciário e via de consequência tem interesse no regular cumprimento da 

Lei, DETERMINO a expedição de edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito e manutenção do bloqueio efetuado às fls. 

159/160 via BacenJud.Decorrido o prazo com a publicação do edital, sem 

manifestação do réu, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, ante o AR de fls. 156, 

concluso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 343130 Nr: 13400-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO COM DERIVADOS PETRÓLEO LTDA, 

JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404770 Nr: 36586-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO NUNES NETO, AGROPASTORIL 

VALE DO JURIGUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022, DANILO DE OLIVEIRA NUNES - OAB:10022

 Conciliação prejudicada, tendo em vista a ausência do banco exequente à 

audiência, apesar de devidamente, via imprensa, na pessoa de seu 

patrono, consoante certidão de fl. 134. Diante da proposta de acordo 

apresentada, intime-se o banco exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar se tem interesse no acordo. Bem ainda, determino ao 

executado que proceda à juntada de petição nos demais autos em trâmite 

perante a 3ª Vara Especializada de Direito Bancário apresentando a 

referida proposta de solução amigável. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429358 Nr: 10607-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GARCIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER GARCIA GOMES, Cpf: 

69561230100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão contra a parte ré, visando a posse do veículo descrito nos 

autos. Ante a localização incerta do Réu, à fl. 46, o MM Juiz converteu os 

autos em Ação de Execução, determinando a citação por edital para que a 

parte requerida pague o débito abaixo descrito, com a possibilidade de 

reconhecer a dívida e mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais 

custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito. Feito 

isso, pode parcelar o saldo remanescente em até 6 prestações mensais e 

consecutivas, acrescida de correção monetária e juros de 1%, conforme 

artigo 827 do CPC.
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Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465949 Nr: 33338-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRITORIO PROMOTORA DE CREDITO LTDA, 

MARCOS AURÉLIO IGNÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERRITORIO PROMOTORA DE CREDITO 

LTDA, CNPJ: 08159230000100 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARCOS AURÉLIO IGNÁCIO, Cpf: 05177703851, Rg: 169.98.865-X, 

Filiação: Jader Ignacio e Slezia Maria Tavares Ignácio, data de nascimento: 

05/02/1964, brasileiro(a), natural de São Bernardo do Campo-SP, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753349 Nr: 5247-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MAURÍCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BV FINANCEIRA S/A. C.F.I., CNPJ: 

01149953000189. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.. Trata-se de uma Ação de Depósito precedida de 

Busca e Apreensão, distribuída em 22/02/2012, que determinou a 

expedição de edital de citação às fls. 33 e posteriormente reiterado às fls. 

46. Ante o não cumprimento da decisões citadas acima, o Banco foi 

intimado via AR (fls. 58), bem como via DJE (fls. 59), porém a carta de 

intimação foi devolvido ao remetente. Diante do exposto, intimo o causídico 

da Instituição Financeira para declinar o atual endereço da mesma no 

prazo de 15 dias. Caso não haja manifestação, expeça-se o regular edital 

de intimação do requerente, nos moldes do artigo 257, inciso I do CPC, com 

prazo de 20 dias, para que o mesmo promova o regular andamento do 

feito, devendo o edital ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor. No que concerne ao pleito de fls. 36/37 

referente à alteração do polo ativo, indefiro-o pois não há termo que 

comprove a cessão do crédito, bem como o de fls. 54, haja vista que o 

prazo mencionado a muito transcorreu e não houve qualquer 

manifestação da Instituição Financeira. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, concluso para extinção nos moldes do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776842 Nr: 30175-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO 

PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TATIANY CRISTINA RODRIGUES 

BOTELHO PARRA, Cpf: 54473560163, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849934 Nr: 53052-48.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYETE ANTUNES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LYETE ANTUNES DE CAMPOS, Cpf: 

31405460172, Rg: 15389820, brasileiro(a), viuvo(a), aposentada. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 231.283,62, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Proceda-se a alteração do polo ativo para 

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.Juntem-se as petições 

que se encontram na capa dos autos, protocolos 1216148 (PEA) e 

300832/2017, bem como o malote digital com código de rastreabilidade nº 

81120172550160.Da análise dos autos, observa-se que na decisão de fls. 

57 foi determinada a expedição de carta precatória para a Comarca de 

Barra do Garças, uma vez que em pesquisa ao sistema Infoseg obteve-se 

êxito em localizar endereço da devedora naquela Comarca.Referida 

missiva tinha como finalidade viabilizar a citação/intimação da requerida 

para responder a presente ação e comparecer a audiência de conciliação 

designada e realizada pelo juízo daquela localidade. No entanto, conforme 
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se infere do extrato de andamento processual da carta precatória código 

236035, a devedora não foi localizada.Desta forma, oficie-se ao juízo 

deprecado solicitando a devolução da referida missiva, em face da não 

localização da devedora. Outrossim, expeça-se o regular edital de citação, 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo, sob pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Não obstante tratar-se de ação de 

cobrança, em virtude da modalidade de citação editalícia, deixo de 

designar audiência de conciliação.Transcorrido, em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se a Ativos S/A via correio com aviso de 

recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 855346 Nr: 57805-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 855362 Nr: 57813-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856200 Nr: 58557-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R DE LIMA TEIXEIRA - ME, ROGÉRIO DE LIMA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARA ELIZA BORGES DE 

CASTRO - OAB:41880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R DE LIMA TEIXEIRA - ME, CNPJ: 

12457757000198 e atualmente em local incerto e não sabido ROGÉRIO DE 

LIMA TEIXEIRA, Cpf: 76102858115, Rg: 24844055X, Filiação: Domingos 

Teixeira de Binei e Alenirce Alves de L. Teixeira, data de nascimento: 

19/05/1975, solteiro(a), gerente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870555 Nr: 10495-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MATIZ LTDA, WALBER SANTOS PIO 

CODEÇO, RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OTICA MATIZ LTDA, CNPJ: 

07676863000203, Inscrição Estadual: 13.323.894-6 e atualmente em local 

incerto e não sabido WALBER SANTOS PIO CODEÇO, Cpf: 87264560791, 

Rg: 06.911.383-5, Filiação: Aimbe Santos Pio Codeço e Walter Gonçalves 

Codeço, data de nascimento: 22/04/1967, brasileiro(a), natural de Rio de 

Janeiro-RJ, casado(a), empresario. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 885939 Nr: 20470-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DAS DORES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891915 Nr: 24507-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BOLONHEIS DE MELLO ME, 

ALEXANDRE BOLONHEIS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 942137 Nr: 55842-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO SEBASTIÃO DA SILVA - ME, 

ERIVELTO SEBASTIÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956046 Nr: 3082-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY FATIMA SÁ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSELY FATIMA SÁ DE MORAES, Cpf: 

34586083115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Ante as diversas diligências negativas no 

sentido de localizar a devedora, defiro o pleito de fl. 58.Ante o resultado 

obtido, intimo o autor para em 05 dias depositar as diligências, 

APRESENTANDO O “RECIBO ORIGINAL EMITIDO DIRETAMENTE PELO 

CAIXA DO BANCO DO BRASIL, OU CAIXA ELETRÔNICO, VEDADA A 

APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA VIA, DE COMPROVANTE DE DEPÓSITOS 

EFETUADOS POR MEIO DE ENVELOPES, BEM COMO DE COMPROVANTES 

DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS REALIZADOS ON-LINE”, nos termos da 

Portaria nº 64/2013/DF. Informa-se, ainda, que o VALOR DA DILIGÊNCIA E 

OS DADOS BANCÁRIOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM TABELA NO 

SÍTIO WWW.SINDOJUS-MT.ORG.BR, BEM COMO, NA CENTRAL DE 

MANDADOS DESTE FÓRUM, indeferindo o fornecimento de meios.Após, 

expeça-se mandado ao endereço: Rua 42, Quadra 68, N° 12, CPA IV, 

Etapa II, nesta cidade (extrato anexo).RESTANDO INFRUTÍFERA, 

expeça-se o regular edital de citação do(s) executado(s), com prazo de 

20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo 

codex, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 

dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de 

grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 959568 Nr: 4612-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE RIBEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1024678 Nr: 34139-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1041026 Nr: 42102-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS RESGATE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do advogado LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI, com inscrição na OAB/SP número 24821/O e OAB/MT 

número 905/A, para, no prazo de 3 (três) dias, proceder a devolução dos 

autos código 1041026, numeração única 42102-09.2015.811.0041, sob 

pena de aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima 

mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047854 Nr: 45343-88.2015.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1059918 Nr: 51027-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1066288 Nr: 53811-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO DA CUNHA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1072167 Nr: 56283-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084365 Nr: 3573-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDATL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS 

TIJUCAL LTDA, CNPJ: 05834583000170. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...INICIALMENTE, constato que o Oficial de 

Justiça recebeu o mandado de citação de fls.134, no entanto, procedeu a 

procura do bem já apreendido, portanto, encaminhe-se o mandado para 

regular cumprimento na RUA JÃO GOMES SOBRINHO, N.14 B. LIXEIRA, 

para que o Meirinho em questão, proceda a procura da ré, por meio de seu 

representante legal, SEM COMPENSAÇÃO, a ser cumprido em 15 

dias.Outrossim, intimo o Banco para em 15 dias, depositar a diligência de 

fls.135, R$153,00 de 09/01/2017, devidamente reajustada. Em caso de 

silêncio, deverá o Oficial tomar as medidas cabíveis para recebimento de 

seu crédito.RESULTANDO INFRUTÍFERA, proceda-se como abaixo 

segue:Em que pese o bem objeto da ação ter sido apreendido aos 04 de 

março de 2016, o representante legal da requerida não foi localizado até o 

momento, razão pela qual, em regular impulso oficial, procedo a busca de 

endereços por meio do sistema Infoseg, ocasião em que não obtive êxito 

(extrato anexo).Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 

dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, 

o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 
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pessoalmente para os devidos fins.Quanto ao pedido de fls. 142/144, 

onde o requerente pleiteia pela citação via edital da requerida apenas por 

meio eletrônico, faço constar que o parágrafo único do artigo 257 autoriza 

o magistrado a determinar a publicação do edital em jornal local, razão pela 

qual, indefiro.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1084365 Nr: 3573-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDATL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1088615 Nr: 5519-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICURGO PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880, 

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1102285 Nr: 11451-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MEDEIROS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1123817 Nr: 20378-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA, 

JUSCELINA FRANCA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127495 Nr: 21954-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF TONDORF COMERCIO DE SALVADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132501 Nr: 24080-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1160348 Nr: 36078-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA ME, 

DAVI ROSA MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1166065 Nr: 38402-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356721 Nr: 27170-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS LARA SUPERMERCADO LTDA, 

VALDOIR RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTINS LARA SUPERMERCADO LTDA, 

CNPJ: 00419532000168, Inscrição Estadual: 133.508.161 e atualmente em 

local incerto e não sabido VALDOIR RIBEIRO DE LARA, Cpf: 08070893974, 

Rg: 22164979, brasileiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 384164 Nr: 20217-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVONSIR RODRIGUES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT

 Intimação do requerido para que no prazo de 15(quinze)dias, manifeste 

acerca do pleito de fls. 175/176, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721889 Nr: 17408-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPUTRADING COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFOMATICA LTDA, HASSIN MAKKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPUTRADING COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA, CNPJ: 00300949000107 e atualmente 

em local incerto e não sabido HASSIN MAKKI, Cpf: 51334216134, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752877 Nr: 4754-59.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA, 

MARCOS ROGÉRIO CARDIM, JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA, Cpf: 

51433109115, Rg: 826.124-5, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 50.043,86, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOAutos Código 

n° 752877 – Ação de CobrançaAos 2 de agosto de 2017, às 17:30 horas, 

estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada 

de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza, a advogado da Instituição Financeira e sua preposta, bem como o 

requerido e seu advogado.Aberta a audiência, compulsando o presente 

caderno processual tenho que a empresa Igualdade Serviços Técnicos foi 

devidamente citada às fls. 128 via AR o mesmo ocorrendo com Marcos 

Rogério que se encontra aqui presente, faltando apenas o requerido José 

Márcio de Oliveira, cuja pesquisa resultou no mesmo endereço já 

diligenciado. Sai Marcos Rogério devidamente intimado do prazo legal para 

apresentar contestação, observando que o contrato de fls. 23/31, teve 

como assinante pela pessoa jurídica o requerido aqui presente. No que 

tange a Jose Marcio de Oliveira expeça-se edital de citação expeça-se o 

regular edital de citação do(s) executado(s), com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor. Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 
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circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo. 

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Saindo 

o Banco devidamente intimado. Com a contestação nos autos, intime-se a 

Instituição Financeira para impugnação. NADA MAIS. Eu, _____ Karolliny 

Souza Fernandes Dos Santos, Estagiária, o digitei e subscrevi.Dr. Paulo 

Sergio Carreira de SouzaJuiz de DireitoDra. Isabela Lecticia de Jesus 

SouzaAdvogada da Instituição FinanceiraSra. Ivane Rosa da Costa 

Moreira IoriPreposta da Instituição FinanceiraSr. Marcos Rogério 

CardimParte requeridaDr. Fabiano Rabaneda Dos SantosAdvogado da 

parte requerida

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755936 Nr: 8011-92.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO TICIANELI - ME, MARCOS 

ROGÉRIO TICIANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE AMORIM SALES 

- OAB:13.886, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13.530, WAGNER 

DE BARROS FERRETI - OAB:13530

 Intimação do Banco para que no prazo de 15 dias, comprove o pagamento 

de 50% referente aos honorários periciais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761281 Nr: 13733-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA, DIANE APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

CNPJ: 10345491000166, atualmente em local incerto e não sabido 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA, Cpf: 63192624191, Rg: 

077.5768-9, Filiação: Eliude Ribeiro de Carvalho e Lucimar Soares de 

Aragão de Carvalho, data de nascimento: 24/05/1975, brasileiro(a), natural 

de São Paulo-SP, separado(a) judicialmente, empresária e atualmente em 

local incerto e não sabido DIANE APARECIDO VIEIRA, Cpf: 35672897134, 

Rg: 119.008, Filiação: Natal Alves Vieira e Lázara Tomaz Vieira, data de 

nascimento: 10/06/1968, brasileiro(a), natural de Paranaíba-MS, 

casado(a), bancário/atual. desemp., Telefone 65-3642.2339. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780960 Nr: 34532-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO HURTADO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Intimação das parte Requerida, no prazo de 15(quinze) dias, para o 

pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814835 Nr: 21292-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 05272019000100 e atualmente em local 

incerto e não sabido LAEL FIDELIS DE SOUSA, Cpf: 29013984215, Rg: 

508933, brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 1.106.437,19 (Um 

milhão e cento e seis mil e quatrocentos e trinta e sete reais e dezenove 

centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o 

recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro a busca de endereços pleiteada às 

fls. 92 por meio dos sistemas Infojud, Infoseg e Siel, ocasião em que não 

obtive êxito (extrato em anexo).Desta feita, expeça-se edital de citação 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo, sob pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador 
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especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833139 Nr: 38639-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

ÓCULOS LTDA, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C & C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

ÓCULOS LTDA, CNPJ: 09641436000134 e atualmente em local incerto e 

não sabido IZOMARA DA CRUZ CARDOSO, Cpf: 92939465215, Rg: 

5589695, Filiação: Álvaro Duarte Cardoso e Izomar Balieiro da Cruz, data 

de nascimento: 14/10/1985, brasileiro(a), natural de Oeiras do Pará-PA, 

casado(a), empresária, Telefone 3623-6487. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 355.079,39, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Juntem-se as petições que se encontram 

na capa dos autos, protocolos 14821, PEA 1190516 e 1215693.Não 

conheço do pleito de fls. 99, já que reiterado em diversos processos, sem 

observação do disposto em lei quanto ao ingresso de novo 

causídico.Ademais, proceda-se a alteração do polo ativo desta ação para 

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.Outrossim, 

considerando-se que a tentativa de citação dos requeridos restou 

infrutífera e, ante a orientação do CNJ que a citação por edital seja 

precedida de busca via Infojud, o que já ocorreu neste feito, expeça-se 

novo edital de citação dos requeridos, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo códex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Com efeito, tendo em vista a citação 

ficta dos requeridos a ser realizada nos autos, deixo de designar a 

audiência de conciliação.Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o a autora, via correio com aviso de recebimento, 

para proceder em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUY GUILHERME 

FREITAS FRANZOSI, digitei.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905398 Nr: 33828-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA COMERCIO VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, DANIELLA FRANZONI, MARIO 

ARRUDA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMÉRICA COMERCIO VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 12460347000104, 

atualmente em local incerto e não sabido DANIELLA FRANZONI, Cpf: 

01992556105, Rg: 18593003, Filiação: Ivanete Orben Franzoni e Almir 

Franzoni, data de nascimento: 17/12/1987, brasileiro(a), solteiro(a), 

administradora/estudante e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIO ARRUDA MEDEIROS, Cpf: 01792665601, Rg: 752608, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071685 Nr: 56161-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE PEREIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLENE PEREIRA SABOIA, CNPJ: 

11634801000125. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122496 Nr: 19846-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ROBERTO GUEDES, CLAUDIA ANDREA 

CARVALHO GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, VANDERLEI APARECIDO 

GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES, 

LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, 

SIMONE ZAMPIERI GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGUES GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1130395 Nr: 23168-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1272061.

Ademais, considerando o teor do acórdão do Agravo de Instrumento n° 

1012893-33.2017.8.11.0000 trazido pelo requerente na petição a ser 

juntada, defiro o prosseguimento do feito.

No entanto, verifica-se que o endereço indicado na exordial é residencial 

(apartamento), e os bens objetos da ação são máquinas agrícolas. Desta 

feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias indicar a localização 

dos bens para posterior expedição de Carta Precatória.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 756387 Nr: 8483-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER DE MIRANDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do A.R de fls.72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764974 Nr: 17650-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI ROCHA DO NASCIMENTO ME, JURACI 

ROCHA DO NASCIMENTO, ALISSON ROCHA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, que no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestar-se acerca do A.R de fls. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812811 Nr: 19300-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLILIAN PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB: 10.100, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze ) dias, impugnar 

a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 464610 Nr: 32460-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE SOUZA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133, CARLA 

PASSOS MELHADO COCHI - OAB:187329/SP, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, SILVANO COLETA DE ALMEIDA 

- OAB:13554, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, retirar a carta 

precatória expedida nestes autos, bem como, no mesmo prazo, comprovar 

a sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 829326 Nr: 35141-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVONY PERNET BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do A.R de fls. 109.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 907308 Nr: 35115-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Initmação da instituição financeira Requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação Cível de fls. 93/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 992909 Nr: 19858-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA COMERCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTOS 

LTDA - ME, CINTIA CRISTINA CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016/MT, UELLITON DA SILVA 

LACERDA - OAB:21.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Intimação da parte Embargante para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca de fls. 26/36, dando o regular prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1140850 Nr: 27776-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CASTRO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

contrarrazoar os embargos de declaração de fls. 88/90, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 449608 Nr: 22510-52.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CELIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Intimação da Parte Requerido no prazo de 05 (cinco) dias contrarrazoar 

os Embargos de Declaração de fls. 162/167 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781157 Nr: 34737-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 168/177.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783505 Nr: 37224-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A DE CÉDITO 

FINANCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Tendo em vista a apresentação dos calculos atualizados às fls. 195, 

intimo a instituição financeira para manifestar-se deste documento, ou, se 

querendo, impugnar,e, ainda, apresentar seu dados bancários para 

levantamento do remanescente, nos termos da decisão de fls. 192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897869 Nr: 28190-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - ME, declarando rescindido 

o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva dos veículos 

veículo Chevrolet Cobalt placa OAY4837, e do veículo Hyundai Tucson 

placa OAR6848, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade, com o prosseguimento do feito quanto ao saldo 

devedor remanescente, abatido o preço auferido com a venda dos 

veículos em tela, ao se ter em vista a não localização do automóvel 

Renault Sandero placa NPN4137.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de novembro 

de 2017.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897869 Nr: 28190-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - ME, declarando rescindido 

o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva dos veículos 

veículo Chevrolet Cobalt placa OAY4837, e do veículo Hyundai Tucson 

placa OAR6848, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade, com o prosseguimento do feito quanto ao saldo 

devedor remanescente, abatido o preço auferido com a venda dos 

veículos em tela, ao se ter em vista a não localização do automóvel 

Renault Sandero placa NPN4137.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

 Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1093356 Nr: 7673-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVAN ROSA PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO COIMBRA BARBOSA - 

OAB:OAB/RJ 117.806, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - OAB:RJ 

151.056-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, prara que retire tais documentos originais no 

prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1098886 Nr: 10139-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELZA JOSE DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4.630/MT, UNIJURIS - UNIC CUIABÁ - OAB:

 Intimação da parte Autora, nos termos do despacho de fls. 134, para, o 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento dos Honorários 

períciais apresentados às fls. 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1102933 Nr: 11691-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA MARIA SANTOS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial Justiça, especialmente quanto a Citação 

do Requerido, fls. 79v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700294 Nr: 34917-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAH AZEVEDO RODRIGUES, S W E 

COMERCIO E ENGENHARIA A SERVIÇOS DO AÇUCAR E ALCOOL LTDA 

ME, ALANA DE AZEVEDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 711872 Nr: 4944-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, SIMONI FANAIA KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:MT 15.462, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:15462/MT, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16822/MT

 Itamação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca da Exceção de pré-executividade de fls. 274/294 e fls. 295/313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 714906 Nr: 7539-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcrevo a sentença exarada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Paulo 

Sergio Carreira de Souza, datada de 09 de março de 2016:

Vistos e examinados estes autos código n. 714906 que move o Banco 

Itaucard S/A em face de Antonio Marcos de Jesus Santos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Itaucard S/A 

em face de Antonio Marcos de Jesus Santos, do qual consta apenas 

anotação no Distribuidor como sendo protocolado em 29/03/2011 para 

esta Vara, no entanto, não consta nenhuma anotação a respeito deste 

neste juízo.

Tratando-se de processo da meta 2, informou a Sra, Gestora em 

substituição legal a situação fática supra, como também, a inexistência de 

sua autuação e andamento neste juízo.

Determinada a intimação da advogada do autor e do próprio Banco, restou 

a causídica inerte e a Instituição não localizada, não havendo razão para 

manutenção desse registro nesta Vara, principalmente, pela inexistência 

da inicial e seus documentos e/ou mesmo interesse da parte.

Desta feita, nos termos do artigo 267, III do CPC. JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão que move o Banco Itaucard 

S/A em face de Antônio Marcos de Jesus Santos, procedendo a autuação 

destas peças, com código 714906 e, arquivem-se com as anotações 

devidas.

PI.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de marco de 2016

Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796334 Nr: 2677-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISALDO MACAUBA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 66/74.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799117 Nr: 5536-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA BORGES, LOTILDE GOMES 

BORGES, ANDRÉ GOMES BORGES, GUSTAVO GOMES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Intimação das partes para, no prazo de 10(dez)dias, manifestar-se 

acerca da informação do perito acostada às fls. 100/101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 882278 Nr: 18726-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABIRUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

SARA ANGELICA SABO DE OLIVEIRA, LORRAN BONFIM GUTIERREZ, 

JULIANO MELLO GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 192/192-v, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1056696 Nr: 49448-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELLES DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que retire os autos em carga e proceda a 

fotocópia dos documentos e a devolução dos autos no prazo de 

05(cinco)dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089146 Nr: 5778-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE MATOS ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze ) dias, impugnar 

a contestação de fls. 70/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1106368 Nr: 13107-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICA RABELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 1 - Certifico e dou fé que a Contestação de fls. 87/108 é tempestiva.

2 - Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

impugnar a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1108403 Nr: 14040-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 
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de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025864-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETTE MUTRAN MALUF (AUTOR)

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF (AUTOR)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR)

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (AUTOR)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025864-24.2017.8.11.0041 AUTOR: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE 

MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF, VERONICA 

FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc. Anuncia a autora, por meio da petição Id. 11149300, o 

descumprimento, pelo réu, da tutela antecipada concedida neste feito, 

pleiteando pela aplicação de multa diária. Conforme firmado na decisão 

anterior, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pela 

instituição financeira ora ré muito tempo após sua intimação para o 

cumprimento da liminar concedida (Id. 9916614), para que “no prazo de 30 

dias o réu promova os autos necessários à liberação do gravame de 

hipoteca, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 1016070220, com 

relação aos bens imóveis (apartamentos e respectivas garagens) 

transacionados com terceiros e elencados na petição Id. 9840724”. Desta 

sorte, fixo ao réu o prazo de 48 horas para comprovar nos autos o 

cumprimento da medida, sob pena de MULTA DIÁRIA, que fixo em R$ 

50.000,00 por dia, até o limite de 20 dias-multa. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão anterior. Cumpra-se. Dr. Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000358-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SILVA GARCIA (AUTOR)

ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1000358-12.2018.8.11.0041 AUTOR: JACKSON SILVA 

GARCIA, ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Prefacialmente, ante a situação fática apresentada nos autos, 

nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO aos autores 

os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO PARA PURGAÇÃO DA MORA C/C PEDIDO DE LIMINAR 

ajuizada por JACKSON SILVA GARCIA E OUTRA em face de BANCO 

BRADESCO S/A objetivando os requerentes, em tutela de urgência: - 

autorização para consignar em juízo o valor de R$ 41.640,30, referente às 

treze últimas mensalidades vencidas; - a suspensão do leilão extrajudicial 

designado para esta data, às 14h00; - a autorização para consignação, 

mês a mês, das parcelas vincendas. Da análise dos fatos narrados na 

petição inicial e das provas que a acompanham, observo que as partes 

entabularam, à luz do disposto na Lei 9.514/97, um contrato de 

financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária de imóvel (Id. 

11315995). Demonstraram os autores, por meio da notificação Id. 

11316005, que já tramitaram os procedimentos cartorários de 

consolidação da propriedade do bem em nome da instituição financeira, na 

forma do art. 26 da Lei 9514/97, sendo a notificação em comento inerente 

à designação de leilão. Embora o objeto da ação seja o de consignar 

apenas as prestações vencidas, sem a aplicação de qualquer encargo 

moratório, tem-se que a faculdade de purgação da mora apenas quanto ao 

débito vencido, como pretendido pelos autores, se dá pelo prazo de 15 

dias, na forma da intimação pelo Cartório de Registro de Imóveis e, 

decorrido o lapso temporal fixado, ocorre a consolidação da propriedade 

em nome da instituição financeira. Senão vejamos: “Art. 26. Vencida e não 

paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, 

consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em 

nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, 

ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será 

intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro 

de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e 

as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as 

penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 

inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 

além das despesas de cobrança e de intimação. [...] § 7o Decorrido o 

prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do 

competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela 

Lei nº 10.931, de 2004) [...] Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade 

em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do 

registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão 

para a alienação do imóvel. [...] § 2o-B. Após a averbação da 

consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e 

até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor 

fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço 

correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de 

que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto 

sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para 

efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor 

fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, 

incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos 

tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que 

trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.” (Incluído pela Lei nº 

13.465, de 2017)” Considerando que já se esvaiu o prazo para a purgação 
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da mora, na forma pretendida pelos autores, restando consolidada aos 

22/11/2016 a propriedade do bem em mãos da instituição financeira, como 

se infere da matrícula atualizado do imóvel, como se pode verificar pelo 

documento extraído por meio do Convênio ANOREG, tem-se que o melhor 

direito não socorre aos autores. Posto isso, INDEFIRO os pedidos 

formulados em tutela de urgência. No mais, APÓS O DIA 20/01/2018 

(SUSPENSÃO DOS PRAZOS), CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para apresentar defesa no prazo de 15 dias, salientando 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019814-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO STEFANE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ROCHA FIGUEREDO (REQUERIDO)

SILVANDIR TARTARI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019814-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO STEFANE 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., SILVANDIR TARTARI, 

JULIANA ROCHA FIGUEREDO Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO aos réus/reconvintes os benefícios 

da justiça gratuita. Em contestação (Id. 10923665), SILVANDIR TARTARI e 

JULIANA ROCHA FIGUEIREDO apresentaram reconvenção, pugnando pela 

concessão de liminar de imissão na posse do bem imóvel descrito e 

caracterizado na inicial. Do cotejo dos autos, observo que nesta ação, 

ANTONIO STEFANE FILHO pugnou na peça vestibular pela concessão de 

tutela de urgência, para suspensão do procedimento expropriatório 

extrajudicial, contrato de compra e venda firmado com os ora reconvintes 

e manutenção na posse do bem, sendo na decisão Id. 9360196 

indeferidos os aludidos pleitos, nos seguintes termos: “No caso em tela, 

verifico que, apesar de o autor afirmar a irregularidade na notificação para 

purgação da mora, é possível verificar que, tanto no selo acostado no 

documento Id 8279876, como na certidão que segue, consta a informação, 

atestada por escrevente juramentado da Comarca de Curitiba/PR e também 

do 1º Serviço Notarial desta Capital, a ocorrência da regular notificação da 

parte, sendo certo que, na forma do instrumento procuratório e declaração 

de hipossuficiência acostados aos autos, atualmente o autor reside na 

Capital do Estado do PR. Ao se ter em vista a fé pública das aludidas 

certidões, aliada a falta de provas em sentido contrário, não há ensejo à 

pretensão da parte quanto a tutela vindicada, por não haver a 

caracterização da probabilidade do seu direito, mormente ao se ter em 

vista que, à despeito de sua tese, não se faz imprescindível a tramitação 

do leilão na mesma Comarca do bem, tampouco imprescindível a posterior 

notificação quanto ao aludido ato. [...] Por fim, faço constar que, a despeito 

da discrepância entre o preço da avaliação informada pelo autor e a 

venda do bem, destaco que, além de ter a instituição financeira procedido 

a avaliação do imóvel, como se infere do documento Id 8280243, este não 

foi vendido em leilão por falta de arrematantes. Por estas razões, 

INDEFIRO, por ora o pedido formulado em tutela de urgência e, de 

conseguinte, na forma do § 6º do art. 303 do CPC, intimo o autor, por meio 

de publicação no DJE para no prazo de 05 dias apresentar a emenda da 

inicial, sob pena de indeferimento e extinção do feito sem resolução do 

mérito.” Pelo autor foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento n. 

1009205-63.2017.811.0000, contudo indeferida a liminar recursal. Desta 

sorte, considerando a regularidade, salvo melhor juízo, da documentação 

encartada pelos reconvintes, que demonstra o seu domínio sobre a coisa, 

aliada a permanência do autor no imóvel, de rigor o deferimento da medida, 

ante o caráter nitidamente petitório da pretensão, exercendo os 

reconvintes o direito de sequela sobre a coisa, na forma do art. 1.228 do 

CC, bem assim o prescrito na Lei n. 9.514/97, art. 30, segundo o qual “É 

assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o 

adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° 

do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 

liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome.” Assim, demonstrada a consolidação da 

propriedade do imóvel em favor da parte autora, devidamente averbada na 

respectiva matrícula, de rigor o deferimento da liminar vindicada, não 

sendo o caso de audiência de justificação prévia, ante a robusta prova 

documental encartada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO - 60 DIAS - ART. 30 DA 

LEI 9.514/97 - MANUTENÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO FORO - NÃO 

CONFIGURADA. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, "é assegurada ao 

fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do 

imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a 

reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para 

desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do 

disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". A 

cláusula de eleição de foro não abarca expressamente a solução de 

litígios envolvendo as garantias prestadas ao contrato, notadamente por 

se tratar de bem imóvel e a ação originária versar sobre reintegração de 

posse”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0411.15.004536-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017). “DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ARREMATADO EM LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL FUNDADO NA LEI N.º 9.514/97 - CARTA DE 

ARREMATAÇÃO LEVADA A REGISTRO - PROPRIEDADE DO AUTOR 

COMPROVADA - DIREITO DE SEQUELA - POSSE INJUSTA - 

DEMONSTRAÇÃO - RÉU QUE SE NEGOU A DESOCUPAR O BEM - 

REQUISITOS DA PRETENSÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. - A imissão de posse, fundada no direito de 

propriedade - destina-se a tutelar o direito de quem detenha título de 

domínio sobre um bem, mas se vê privado de exercer as faculdades a ele 

inerentes, em virtude de embaraço criado pelo alienante ou por terceiro 

que exerça posse injusta. - Comprovado o domínio do autor sobre a coisa 

reivindicada, decorrente da averbação de carta de arrematação no 

registro do bem, com transferência da propriedade ao arrematante, bem 

como a ilícita permanência do réu no imóvel, recusando-se a deixá-lo, é de 

ser julgado procedente o pedido inicial, com o deferimento do pedido de 

imissão de posse.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.037243-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 03/10/2017). Nada 

obstante, com fito de evitar nulidades futuras, entendo por bem determinar 

ao Oficial de Justiça cumpridor do mandado que proceda prévia avaliação 

do imóvel, com certidão circunstanciada acerca de seu estado de 

conservação. Expeça-se MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE dos 

reconvintes no imóvel descrito e caracterizado nos autos, intimando-se o 

autor e/ou quem se encontrar no bem para desocupação voluntária no 

prazo de 60 dias, sob pena de uso de força policial, caso certificado 

pelo(a) Oficial de Justiça quanto a necessidade. No mais, transcorrido a 

suspensão dos prazos no dia 20/01/2017, intime-se o autor/reconvindo, 

via publicação desta decisão no PJE, para contestação à reconvenção no 

prazo legal. Por fim, comunico ao Desembargador Relator a decisão ora 

proferida. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012055-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DOS SANTOS PATRICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1012055-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EDVALDO DOS 

SANTOS PATRICIO Vistos etc... Na petição de Id 11149950 as partes 

apresentaram acordo, pleiteando por sua homologação e suspensão até o 

integral cumprimento deste. Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades firmado nesta Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Randon 

Administradora S/A em face de Edvaldo dos Santos Patrício, e determino a 

suspensão do feito até o adimplemento da avença, que ocorrerá no dia 

12/11/2018. Após o transcurso do prazo, intime-se a requerente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do adimplemento da avença e 

extinção do feito, salientando que seu silêncio será considerado anuência 

tácita. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1032662-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1032662-98.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE CARLOS MORAIS 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc... Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento ajuizada por José Carlos Morais em face de 

Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em referência. Da 

análise dos autos, verifica-se na petição Id 10963607 que o feito foi 

distribuído equivocadamente a esta Comarca, bem como, foi endereçada 

àquele juízo. Desta feita, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à Vara Especializada em Direito Bancário da 

Comarca de Várzea Grande/MT, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036819-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ALENCAR FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1036819-17.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE ALVES DE 

ALENCAR FILHO RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc... Nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Tratam-se os autos de Ação Revisional de Cláusula e 

Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por JOSE ALVES DE ALENCAR em face de BANCO PAN S/A, 

objetivando em tutela de urgência: - a autorização para a consignação 

mensal da parcela no valor que entende devido; - a manutenção do veículo 

em sua posse, - seja o requerido impedido de negativar seu nome perante 

os órgãos de proteção ao crédito, bem como de exigir outros valores a 

título de pagamento das parcelas do contrato entabulado. Insta consignar 

que, não obstante o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no 

contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao acolhimento 

da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui 

o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso se encontre 

caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento do acordado, 

pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, não cabe ao 

juízo impedir o direito da instituição financeira em anotar seu nome em 

cadastros restritivos de crédito. Isso porque, consoante julgamento em 

incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, 

Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida 

cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar 

demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a 

parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz”. Outrossim, quanto ao pleito de consignação em juízo do 

valor integral das parcelas, em caso de não concessão da tutela, há de se 

ter em vista, no entanto, que consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, 

do CPC: “§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Desta feita, compete à parte, não obstante o ajuizamento de 

ação, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em 

contrato, qual seja, por meio do pagamento dos boletos bancários. Feitas 

essas considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de 

modo que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. 

Ademais, é sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 25 de abril de 2018, às 16h00, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023499-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023499-31.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIO RIBEIRO 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se 

de Medida Cautelar Inominada como Procedimento Preparatório para Ação 
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Declaratória C/C Revisional de Débito, e Desconstituição de Débito com 

Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars ajuizada por MÁRCIO RIBEIRO 

ROCHA em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual requer o autor a 

retirada das anotações do seu nome em cadastros de inadimplentes, a 

exibição das faturas que originaram o valor do débito alegado, a 

suspensão da cobrança das faturas dos 02 cartões de crédito (Cartão de 

Crédito Gold Visa HSBC e Cartão de crédito Premier Master HSBC) 

mantidos com o Banco HSBC sucedido pelo Banco Bradesco S/A, 

refutando a cobrança de R$ 52.408,12. Atribuiu à causa o valor de R$ 

52.408,12, e acostou os documentos de Ids 4502816 e 4502827. Na 

decisão de Id 5882155 o autor foi intimado para demonstrar a relação 

jurídica entre as partes, bem como o prévio requerimento administrativo 

junto à Instituição Financeira, o que ensejaria o pleito de exibição das 

faturas judicialmente, bem como esclarecer se os títulos executivos 

referentes aos cartões de crédito que amparam esta ação referem-se aos 

mesmos que estão sendo cobrados por meio da ação de execução n° 

1014318-06.2016.8.11.0041 movida pelo requerido. Ao se manifestar no Id 

7225939 o autor limitou-se em acostar a inicial os contratos que firmou 

com o Banco Bradesco. Desta feita, constatou-se que os contratos 

acostados se tratavam dos mesmos títulos que estavam sendo cobrados 

por meio da ação de execução n° 1014318-06.2016.8.11.0041, razão pela 

qual, determinou-se a remessa do feito à 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, com fulcro no artigo 55, § 2º, I do CPC. No entanto, na decisão 

de Id 10138844 a MM. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário 

decidiu pelo retorno dos autos a este Juízo. É o relatório. Decido. 

Prefacialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, firmou o entendimento 

de que, nas ações que objetivem a exibição de documentos, para efeitos 

do art. 543-C do CPC, que: “A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária”. Assim a ementa do 

Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.349.453-MS: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 - MS 

(2012/0218955-5) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). No 

caso em tela, tem-se que com a juntada dos documentos de Ids 7225956 e 

7225965 evidencia-se a relação jurídica entre as partes, no entanto, não 

há prova do requerimento administrativo, por meio do qual o autor deveria 

pleitear junto ao Banco Bradesco pela exibição das faturas que originaram 

o valor do débito, qual seja R$ 52.408,12, por conseguinte do seu não 

cumprimento, bem como, do recolhimento das despesas concernentes. 

Dessa forma, ante a ausência dos requisitos imprescindíveis a propositura 

da ação, a extinção é medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta ação ajuizada por MÁRCIO 

RIBEIRO ROCHA em face de BANCO BRADESCO S/A, o que faço com 

amparo legal no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017. Dr. Paulo de 

Toledo Ribeiro Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal (Autos n° 

1023499-31.2016)

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018725-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREA STUMPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018725-21.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO CORREA 

STUMPP RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 1018725-21.2017.811.0041 

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LEONARDO CORREA STUMPP em face 

de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando o autor que aos 07/10/2014 firmaram as partes um contrato de 

financiamento para aquisição de imóvel, sob o n. 000745440-6, bem 

matrícula 113.937 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóvel, todavia, com 

a crise financeira que assola o país, afirma que a partir de 10/08/2016 

deixou de quitar as mensalidades, sendo aos 30/03/2017 intimado por 

Serviço Notarial para purgação da mora, o que não foi possível no prazo 

assinalado. Por possuir, atualmente, condições para quitar o débito, 

ajuizou esta ação pugnando para purgar a mora quanto às parcelas 

vencidas, em R$ 33.699,76, ante a autorização legal para a prática deste 

ato até a assinatura da carta de arrematação, com a suspensão dos 

efeitos da consolidação da propriedade em favor do réu, bem como de 

todo o procedimento expropriatório, manutenção na posse do bem, com a 

consignação das parcelas vincendas, a inversão do ônus da prova e a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 33.699,76 e 

acostou os documentos Id. 8161642 a Id. 8161990, além da comprovação 

de pagamento das custas iniciais. Na decisão Id. 8317300 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela de urgência, e designada 

audiência de conciliação, realizada sem composição entre as partes (Id. 

9254092), não obstante a apresentação de proposta de acordo pelo autor, 

com pedido de suspensão pelo prazo de 15 dias para análise dos autos. 

No documento Id. 9109841 foi rejeitado o pedido de Reconsideração 

apresentado (Id. 8728695). O réu foi citado (Id. 9496120) e em 

contestação Id. 9517180 aventou em preliminar o indeferimento da inicial, 

por não cabimento da consignação. No mérito, aduz que o autor 

confessou a sua mora e que, com a consolidação da propriedade o 

contrato é baixado, acarretando na perda de objeto da ação. Discorre 

sobre a modalidade contratual adotada entre as partes, a legalidade do 

procedimento de retomada do imóvel, o vencimento antecipado do contrato 

e o valor atualizado do débito; que não houve recusa ao recebimento do 

devido; que em caso de procedência, deve a parte arcar com todos os 

gastos relacionados aos atos perpetrados, discordando do valor 

pretendido pela parte. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Impugnação à contestação Id. 9859716. É o relatório. Decido. Por observar 

que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, 

bem como em vista de o pleiteado em audiência ID.9254092, com amparo 

legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Em 

preliminar, aventou o requerido o não cabimento da medida adotada e, 

quanto ao ponto, destaco que, considerando a existência de relação 

contratual, não há óbice à parte ajuizar ação intentando pagar o valor que 

entende devido, competindo, na fase de exame do mérito, fazer a análise 

acerca da procedência ou não do pleito. Posto isso, REJEITO a preliminar 

invocada. No mérito, pretende o autor, por meio desta ação, a 

consignação em pagamento das parcelas em atraso, ajustadas no 

contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes com 

cláusula de alienação fiduciária. Da análise dos fatos narrados na petição 

inicial e das provas que a acompanham, observo que as partes 

entabularam, à luz do disposto na Lei 9.514/97, um contrato de 

financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária de imóvel (Id. 

8161797 a 8161853). Demonstrou o autor, por meio dos documentos Id. 

8161727, 8161883 e 8161906, que já tramitaram os procedimentos 

cartorários de consolidação da propriedade do bem em nome da instituição 

financeira, na forma do art. 26 da Lei 9514/97, sendo possível inferir, por 

meio da cópia atualizada da matrícula do imóvel 113.937, extraída por meio 

do Convênio ANOREG, que no mês de junho de 2017 ocorreu a averbação 

AV-07-113.937, com a consolidação ao credor fiduciário da propriedade 

do bem. Mister se faz destacar que em juízo de cognição sumária foi 

indeferido o pleito liminar, nos seguintes termos (Id. 8317300): 

“LEONARDO CORREA STUMPP ajuizou esta Ação de Consignação em 
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Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de BANCO 

BRADESCO S.A, ambos qualificados nos autos em referência, objetivando 

liminarmente a autorização para purgação da mora no valor de R$ 

33.699,76, referente ao contrato de financiamento imobiliário firmado com 

a Instituição Financeira, ora requerida e, consequentemente, a suspensão 

dos efeitos da consolidação da propriedade em favor do requerido, a 

suspensão de todo e qualquer procedimento extrajudicial e/ou judicial de 

leilão público do imóvel objeto da lide, sua manutenção na posse do imóvel, 

bem como pela intimação do requerido para que forneça em 15 dias as 

despesas suportadas para a consolidação na posse do bem, bem como a 

concessão de 15 dias para o reembolso dos valores ao requerido. Da 

análise dos autos, constata-se que a notificação extrajudicial expedida 

pelo 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, foi recebida aos 

30/03/2017, conforme afirmação do próprio requerente na exordial. É 

possível observar que na referida notificação consta expressamente o 

prazo para purgação da mora, qual seja, de 15 dias, no entanto, a 

presente ação só foi ajuizada aos 14/06/2017. Além disso, o requerente 

aduz que o valor para purgação da mora é de R$ 33.699,76, contudo, não 

faz qualquer prova nesse sentido, além do que fala em parcelas vencidas, 

quando a purga deve ocorrer pelo valor integral do débito em aberto, ou 

seja, saldo devedor. Ante o exposto, não há demonstração da 

verossimilhança das alegações, considerando que o prazo do novo 

Código de Processo Civil aplica-se também aos serviços notariais. Feitas 

essas considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de 

modo que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência”. Mister 

se faz destacar que, embora o objeto da ação seja o de consignar apenas 

as prestações vencidas, tem-se que a faculdade de purgação da mora 

quanto ao débito vencido, como pretendido pelo autor, se dá pelo prazo de 

15 dias, na forma da intimação pelo Cartório de Registro de Imóveis e, 

decorrido o lapso temporal fixado, ocorre a consolidação da propriedade 

em nome da instituição financeira. Senão vejamos o disposto na Lei 

9.514/97, que trata do contrato em comento: “Art. 26. Vencida e não paga, 

no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, 

consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em 

nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, 

ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será 

intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro 

de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e 

as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as 

penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 

inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 

além das despesas de cobrança e de intimação. [...] § 7o Decorrido o 

prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do 

competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela 

Lei nº 10.931, de 2004) [...] Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade 

em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do 

registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão 

para a alienação do imóvel. [...] § 2o-B. Após a averbação da 

consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e 

até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor 

fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço 

correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de 

que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto 

sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para 

efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor 

fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, 

incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos 

tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que 

trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.” (Incluído pela Lei nº 

13.465, de 2017)” Ainda que argumente a parte a aplicação do disposto no 

Decreto-Lei 70/66, esta se dá de forma subsidiária, ou seja, apenas nos 

pontos em que a Lei 9.514/97, que trata especificamente da matéria ao 

dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação 

fiduciária de coisa imóvel. Com relação à tese de perda de objeto, tenho 

que melhor sorte não socorre ao réu quanto ao ponto, já que é facultado 

ao devedor fiduciário o pagamento do débito até a efetivação dos leilões, 

todavia a purgação não se dá apenas quanto ao débito vencido, na forma 

do § 1º do art. 26 alhures colacionado, mas sim pela integralidade da 

dívida pendente (art. 27, § 2º-B). Considerando que já se esvaiu o prazo 

para a purgação da mora consoante pretendido na inicial, restando 

consolidada a propriedade do bem em mãos da instituição financeira, como 

se infere da matrícula atualizada do imóvel, por não ter consignado o 

correto valor para pagamento do débito, o que deveria corresponder às 

parcelas vencidas, vincendas e emolumentos dispendidos quanto aos 

procedimentos Cartorários e impostos, outra solução não resta senão a 

improcedência da ação. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LEONARDO 

CORREA STUMPP em face de BANCO BRADESCO S/A, e condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002334-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL VALERIO DE FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1002334-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LOURIVAL 

VALERIO DE FARIA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LOURIVAL 

VALÉRIO DE FARIA, todos qualificados nos autos em referência, visando 

à apreensão do veículo VW Gol, placa AZB3648, conforme descrito na 

peça vestibular, diante de a constituição em mora do réu quanto ao 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária, 

pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação do réu em custas e honorários de advogado. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 26.057,13 e acostou os documentos Id. 

4707916 a 4707969. A liminar foi deferida (Id. 5006980) e cumprida aos 

31/05/2017 (Id. 7987447, pág. 03). O réu foi citado (Id. 7987447, pág. 01) e 

apresentou a contestação Id. 8135209, afirmando a sua boa-fé ao não 

ocultar o veículo e que deixou de cumprir suas obrigações por situações 

pessoais que o afligiram, não lhe sendo possível purgar a mora. Alega a 

regularidade dos termos do contrato, que deve ser examinado à luz do 

CDC. Pugna pela concessão das benesses da assistência judiciária, 

inversão do ônus da prova, com a improcedência da ação e a intimação da 

instituição financeira para apresentar o valor da avaliação e da venda do 

bem, para compensação com o saldo devedor. Impugnação à contestação 

Id. 8719633. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, 

na qual visa o autor a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora 

da ré e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. Da documentação encartada, é possível extrair a relação 

contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame de 

alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e apreendido nos 

autos (Id. 7987447). Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da 

parte ré, que acarreta na regularidade da apreensão, tanto que em sua 

resposta o requerido, não obstante tenha pleiteado pela improcedência da 

ação, no bojo da contestação confirmou a sua inadimplência e corroborou 

os atos perpetrados pela instituição financeira, ao afirmar não haver 

ilegalidades. Com relação ao pedido, formulado pelo requerido apenas ao 

final, de apresentação do cálculo do débito, observo que este 

manifestamente alegou não haver interesse na purgação da mora, de 

modo que não há demonstração de prejuízo “in casu”. No mais, no que 

tange aos pedidos de exibição de avaliação do bem, como também do seu 

valor de venda em leilão, nada impede tal discussão quando do 

cumprimento de sentença, caso haja interesse, já que não se tratam de 

requisitos intrínsecos da ação nesta fase. Quanto ao ponto, mister se faz 
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destacar que segundo o contrato, firmaram as partes o pagamento de 

mensalidades de R$ 1.596,58, com vencimento da primeira aos 10/09/2016 

e da última aos 17/04/2018, sendo anunciado na peça vestibular a 

inadimplência à partir de 10/10/2016, o que leva a crer, salvo melhor juízo, 

que não há valor a ser ressarcido ao réu. De conseguinte, restando 

presentes os pressupostos legais de constituição e desenvolvimento do 

processo, aliada a prova documental inequívoca, de rigor a procedência 

do feito. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE 

a ação de Busca e Apreensão movida por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LOURIVAL VALÉRIO DE FARIA, 

declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, 

de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título 

hábil para a transferência do certificado de propriedade. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão das benesses da assistência judiciária, que 

concedo nesta oportunidade, por se tratar de parte assistida pela 

Defensoria Pública. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações 

e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1018733-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018733-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA 

SANTANA DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc... Na petição de Id 10502400 

as partes apresentaram acordo pleiteando pela homologação de seus 

termos, salientando o pagamento do valor mediante boleto com vencimento 

em 27.10.2017, sendo este protocolado em 30/10/2017, pelo advogado de 

Banco Edney Martins, evidenciando seu cumprimento. Destaco que, nos 

termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas na regra disposta 

no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta 

feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA esta Ação 

Revisional de Contrato de Crédito cumulada com Repetição De Indébito e 

Tutela Jurisdicional Antecipada ajuizada por BENEDITA SANTANA DA 

SILVA em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, o que faço com amparo legal no artigo 487, III, “alínea b”, 

do Código de Processo Civil. Com efeito, procedo ao cancelamento da 

audiência redesignada para o dia 31/01/2018 às 16h30. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se os autos com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014543-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO LEITE CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para tomar conhecimento da certidão de 

decurso de prazo de id. 11211071 e dar prosseguimento ao feito, no 

p r a z o  l e g a l .  S u z a n a  N .  P a r a g u a s s u ,  A s s e s s o r a , 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FONSECA VIEGAS (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014387-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

MARIA ELENA SOTO (EXECUTADO)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007669-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RIZZIERI (EXECUTADO)

NEIDE DE FATIMA RIZZIERI (EXECUTADO)

RUBENS RIZZIERI EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019000-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A citação somente é válida e regular após o cumprimento da 

liminar, como constante no mandado. Assim, inviável compelir o requerido 

a qualquer ato. Intime-se o autor para cumprir determinação dos autos, no 

prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.17 Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024723-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C J RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032282-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN (EMBARGANTE)

LUIZ E N TREVISAN - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017988-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2017 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERITA CONCEICAO DOS SANTOS 32630778134 (EXECUTADO)

MERITA CONCEICAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2017 do cartório desta vara, no prazo 

legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023895-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA DAGUANO (RÉU)

DAGUANO & CORREA LTDA - ME (RÉU)

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

proceder a citação e intimação da apreensão da parte requerida no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção e revogação da liminar, advertindo 

que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.17 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023864-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO PIRES DE MIRANDA (EXECUTADO)

ROSANE GARCIA PIRES DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.17 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023103-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MARAIKA MACIEL LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.17 Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028152-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.17 Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018759-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO AZEVEDO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, com as 

verbas estipuladas ao despacho id.10585600, no prazo legal. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036801-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEY ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Vejam que a última anotação em 

sua carteira de trabalho é de 2015 e ninguém vive do nada. Assim, não há 

como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a 

parte autora para no prazo de quinze dias, fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o 

indeferimento do benefício, devendo em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06.12.17 Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037208-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO JUSTINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 14.954,45(quatorze mil, 

novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 

conforme determina o Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor 

para comprovar em quinze dias, a complementação do recolhimento da 

guia e sua vinculação ao número único do processo referente a este 

valor, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

11.12.17. Gabriella Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037030-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 1 . 1 2 . 1 7  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037713-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente - 

pessoa jurídica, não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de 

renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, 

não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, fazer comprovação 

da hipossuficiência. Não fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o 

indeferimento do benefício, devendo em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.12.17 Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1017218-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. SANDOVAL - ME (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, conforme 

verbas estipuladas ao id.11098487, no prazo legal. Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016250-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO LEMOS (EXECUTADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

MARIA HIPOLITA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido do requerido. 

Não havendo anuência, cumpra-se determinação dos autos. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 1 . 1 2 . 1 7  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019524-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001019-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BARBOZA MOURA FERREIRA LEITE - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005316-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTA ROTHER (EXECUTADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011349-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012566-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA ALVES DE ARRUDA NETTA LIMA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037026-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é imprescindível a resposta da parte requerida, para averiguar a 

necessidade de antecipar ou não o mérito. De plano não há como afirmar a 

veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a 

verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos 

necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação 

emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, 

indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta 

na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara 

Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui 

foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação. 

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17 . Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014692-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EXECUTADO)

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BELARMINO JACO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018887-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA (EXECUTADO)

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024097-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032264-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CRESPIM DA SILVA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

AIRTON CRESPIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034341-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAJELA SILVA NERY (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029868-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DE JESUS GUSMAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - RJ159371 (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025918-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA BRASILIMA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030779-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)
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Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, desentranhe-se os Embargos 

à Execução, entregando-os ao Signatário para regular distribuição. No 

presente intime-se o autor para manifestar nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 

1 3 . 1 2 . 1 7  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032654-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A execução possui procedimento próprio não aplicando a 

regra do rito ordinário. Assim, inviável a citação por carta registrada, 

considerando atos de competência do meirinho a ser realizada, não 

podendo ser consolidado pelo correio. Portanto, providencie o autor a 

citação da parte executada no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.17 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024787-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DE OLIVEIRA NAZARIO (RÉU)

ELY GRACI DE OLIVEIRA NAZARIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033512-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029183-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA HENRIQUE ALVES NAZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037299-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYANE DOS REIS SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029129-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDA RODRIGUES PAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019496-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas pelo autor já foram realizadas nos 

autos, devendo o referido cumprir determinação no prazo assinalado sob 

pena de extinção do feito. Cumpra-se.Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021841-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JECSON DA SILVA FIALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor 

o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor 

está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Considerando que a parte requerida é 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 
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arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18/12/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022549-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

GILBERTO BORGES DA SILVA OAB - PR58647 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

Deverá o executado realizar o pagamento do saldo remanescente da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020952-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELBA NEIDA CORREA ANDRADE (RÉU)

DORALICE CORREA ANDRADE ME - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB - MT22537/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O prazo de oposição de embargos é taxativo, não havendo 

como prorrogar o referido. Assim, citadas as partes requeridas, 

certifique-se sobre resposta no prazo Processual Civil. Após, diga - autor 

e conclusos. Cumpra-se. Mi lena Salgueiro,  Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008135-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Em análise aos autos verifica-se que o autor está interpondo o 

recurso de Embargos de Declaração de despacho de mero expediente. A 

sentença prolatada, há muito transitou em julgado, não sendo passível do 

recurso interposto. Portanto, Inadmito o recurso de Embargos de 

Declaração, por não ser apto a atacar despacho de mero expediente, não 

sendo o caso do artigo 1.022 do CPC. Cumpra-se. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002055-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO PEDROSO MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE AMORIM DE SA OAB - MT19579/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da anuência tácita do requerido com relação ao valor 

depositado nos autos, tenho por satisfeita a obrigação. Faculto-lhe o 

levantamento. Expeça-se alvará e após, arquive-se. Cumpra-se. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036830-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METODIO SENDESKI (EXECUTADO)

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(EXECUTADO)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora apresentar guia de diligência de oficial de justiça 

recolhida para expedição do mandado, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036935-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BERTAO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024052-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI REGINA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br Vistos, etc. Intimada a parte 

executada da penhora, atualize-se o débito e remeta-se o feito à Central 

de Venda Judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037480-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLAN FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

 

Nota ao Embargado: Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos 

acostados aos autos, no prazo da lei. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037503-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERTH BARBALHO ZANDOMENICO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 433.670.549-68 (PROCURADOR)

 

Nota ao Embargado: Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos 
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acostados aos autos, no prazo da lei. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004540-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036938-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036940-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCELINO JONAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037781-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DUARTE MONTEIRO REZENDE (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar guia de diligência de oficial de justiça 

para expedição do mandado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037820-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON AUGUSTO DE MELLO SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar guia de diligência de oficial de justiça 

para expedição do mandado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037864-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER TOCANTINS MATOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar guia de diligência de oficial de justiça 

para expedição do mandado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037968-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar guia de diligência de oficial de justiça 

para expedição do mandado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037601-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FAZIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerida para averiguar a necessidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.12.17. Suzana N. Paraguassu,  Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035467-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Defiro o aditamento da inicial para surtir seus efeitos legais. 

Compulsando os autos verifica-se a possibilidade de plano de conceder a 

tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e perigo de dano. 

Como também, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. 

No caso necessário amparar o direito da autora, sob pena de acarretar 

danos de difícil reparação. Há como afirmar a veracidade dos fatos ali 

elencados, em especial os documentos que instruíram a inicial. Trata de 

direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição e situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Diante do exposto, defiro a tutela urgência, expeça-se o 
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necessário. Após, cite-se e intime-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035974-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL HILARIO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável aguardar a resposta do requerido, para averiguar a 

necessidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1038109-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS ULIWIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. É sabido que o Novo 

Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual 

ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção 

antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 

do NCPC. Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio 

documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura 

ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o 

exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a 

exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o 

procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC. Desta forma, 

demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do 

art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os 

documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o 

Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual 

ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de 

Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário. Considerando que desde 

a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação. Cite-se e intime-se o requerido da liminar e 

responder a ação, constando às advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18.12.17. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010517-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036748-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No 

caso é indispensável aguardar a resposta do requerido, para averiguar a 

necessidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. 11.12.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028623-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005076-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZETE DE ALMEIDA LIMA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Vistos, etc. Considerando a 

existência de título executivo extrajudicial e mora da parte requerida, 

Converto a presente em Ação de Execução Forçada, proceda-se as 

anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. 

(art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação 

do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 940 de 1102



pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.17 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO ROMERO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Vistos, etc. Considerando a 

existência de título executivo extrajudicial e mora da parte requerida, 

Converto a presente em Ação de Execução Forçada, proceda-se as 

anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. 

(art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação 

do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.12.17 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036709-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

METODIO SENDESKI (EMBARGANTE)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se. 

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. Após, 

cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, sem 

efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se no 

prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo de 

Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.12.17 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024337-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE QUEIROZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016174-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMAPAS LTDA (EXECUTADO)

IRAIDES ORRIGO GARCIA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo quando já encerrada a 

prestação jurisdicional com sentença transitada em julgado. Cumpra-se a 

referida e arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021918-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Deverá o autor manifestar no mesmo prazo concedido à parte 

requerida, aplicando o princípio da equidade. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.17 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017973-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BANDEIRA DUARTE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. De 

plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, 

diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que 

os referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a 

conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, 

para excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa 

do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o 
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referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, 

já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de 

busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com 

fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a 

manutenção da posse somente é devida quando presente a 

verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes durante o 

período da normalidade contratual, contudo, conforme argumentos acima, 

não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados, 

restando prejudicada a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. 

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a 

mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de 

desconsiderar esta autorização. Considerando que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 19.12.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013113-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013737-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025293-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRADE FLORENTINO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado para efetivar penhora on line. Após, conclusos. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 9 . 1 2 . 1 7  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032868-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO (RÉU)

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT0009297A (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032868-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO (RÉU)

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT0009297A (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre Embargos acostado aos autos, e 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018922-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JM MINERADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021287-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001412-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028045-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRLAN ZEITOUN (RÉU)

ITAMAR ZEITOUN (RÉU)

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para regularizar a representação 

processual no prazo legal, sob pena de não ser considerada sua peça, 

com decreto de revelia. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, diga 

o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.17. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011188-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (RÉU)

A A TROMBIM - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011532-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. VICTOR E CIA LTDA - ME (RÉU)

LUIZ CARLOS VENTURELLI (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012855-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

EDISNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021762-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS DE PAULA SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Vistos, etc. Considerando a 

existência de título executivo extrajudicial e mora da parte requerida, 

Converto a presente em Ação de Execução Forçada, proceda-se as 

anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. 

Após, cumpra-se determinação abaixo:1. Cite-se para pagar em três dias. 

(art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação 

do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034831-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo quando uma das partes não 

está representada por advogado. Entretanto, considerando que as partes 

fizeram composição amigável, conforme anunciado nos autos, com 

relação ao débito apontado na inicial, com anuência expressa da parte 

requerida Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 

487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017744-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL BARBOSA NUNES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032675-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VICENTE DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Veja que o autor informou composição amigável do 

débito vencido ditado na inicial, razão pela qual a extinção do feito se deu 

em razão de tal fato. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016556-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHOITI IEDA (EXECUTADO)

A A EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO E COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS 

LTDA ME - ME (EXECUTADO)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010644-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013696-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020928-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

DANIEL VIEIRA DOS SANTOS PENHA (RÉU)

MARCELO ANDRADE SILVA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020676-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008864-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003534-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARUSIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015719-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIPE DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015018-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1016588-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO GALINDO (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024754-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE EMILIO MARTINS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado e após, conclusos. Oficie-se como postulado. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 8 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004556-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA TERRES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Providencie o autor a citação da parte requerida por uma das 

formas de Lei e no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio on 

line. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021921-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

COMERCIAL TARUMA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem 

sucesso, como já posto nos autos. Intime-se o autor para indicar outros 

bens no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035932-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS VIVIANNE SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Veja que o próprio autor noticiou acordo das partes 

em relação ao débito pendente ditado na inicial, portanto, a sentença deve 

ser pela composição amigável e não simples desistência da ação. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035837-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIZ AMORIM SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Veja que o próprio autor noticiou acordo das partes 

em relação ao débito pendente ditado na inicial, portanto, a sentença deve 

ser pela composição amigável e não simples desistência da ação. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017732-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXXI DRAGO DISTRIBUICAO DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS, 

MINERACAO E IMPORTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS ORTIZ GONSALEZ (EXECUTADO)

ALEX SANDRE ELIAS DE OLIVEIRA ORTIZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033838-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX EMANUEL REIS DE OLIVIERA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Veja que o próprio autor noticiou acordo das partes 

em relação ao débito pendente ditado na inicial, portanto, a sentença deve 

ser pela composição amigável e não simples desistência da ação. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025484-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 945 de 1102



CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial 

e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037179-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial 

e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006331-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEIZ FARES FARES (EXECUTADO)

DALAL MOHAMAD FARES (EXECUTADO)

FEIZ F FARES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009636-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI AZEVEDO ARECO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora prestar contas do bem, 

no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013112-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMAR OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036559-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANILDE PIRRO VIANA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora apresentar guia de diligência de oficial de justiça 

para expedição do mandado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000848-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034523-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBER CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

p r a z o  l e g a l .  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009495-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C.COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - ME (RÉU)

JOAO RODRIGUES CAMPOS NETO (RÉU)

VANESSA RODRIGUES CAMPOS AGOSTINIS (RÉU)

CLAUDEMIR AGOSTINIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CALDART OAB - MT6428/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028889-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIOMAR ARAUJO BASTOS (REQUERIDO)
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Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016102-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO PAULINO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora indicar o endereço correto para comprimento do 

mandado, bem como recolher guia de diligência do oficial de justiça para 

seu cumprimento, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011973-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ARAUJO NAZARIO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018127-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON APARECIDO OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020127-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO DA SILVA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.17. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031951-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR DURIGAN (EXECUTADO)

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EXECUTADO)

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora apresentar guia de diligência de oficial de justiça 

para expedição do mandado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027914-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018487-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no 

p r a z o  l e g a l .  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004243-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON RENAN DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016106-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA VALE DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos. Cuiabá, 05.12.17. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011839-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

REGIANE CRISTINA DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014668-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1018739-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DE MORAES (DEPRECADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020188-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024744-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (EXECUTADO)

VERAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025345-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROSA SILVA GHATTAS (EXECUTADO)

MARCIO GREIDE OLIVEIRA DE NOVAES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030329-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDEMAR ALVES DA SILVA (RÉU)

NILTON DE MORAIS SOARES (RÉU)

YOKO NISHIMOTO DA SILVA (RÉU)

GISELLE TAQUES DA SILVA (RÉU)

FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025742-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033580-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VENINA RODRIGUES DE SOUZA BORGES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033809-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FLAVIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034110-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DOS SANTOS REIS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014499-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPAVIM TRANSPORTES LOGISTICA E PAVIMENTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS NEVES ROSA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora tomar ciência dos ofícios 

expedidos, bem como comprovar os protocolos dos referidos, no prazo 

legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1037466-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RIBEIRO RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

MATEUS JEFFERY DIAS (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso o autor não comprovou anuência do credor 

fiduciário do processo de busca e apreensão ditada na inicial, com a 

alienação particular do bem, gravado em garantia. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021188-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE MORAES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT0009297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. A parte autora anuncia os herdeiros da "de cujus" Josefina os 

seguintes: filhos: a) b) Silvia Cardoso, c) Telma Cardoso, Carlos Roberto 

Cardoso, d) Fernando Fernandes Cardoso (falecido), e) Gerson Cardoso, 

f) Paulo Sergio Cardoso e g) Gilberto Cardoso(falecido). Os dois falecidos: 

Fernando Fernandes Cardoso e Gilberto Cardoso substituídos na 

procuração por seus herdeiros; quais sejam: d) Fernando Fernandes 

Cardoso, sucedido pela viúva Sra. Marina Pereira Cardoso e pela sua filha 

Silvia Fernandes Cardoso. g) Gilberto Cardoso, sucedido por suas filhas 

Claudia Rafaela Cardoso e Marina Gabriela Cardoso. Entretanto ao analisar 

os autos, verifica-se que falta comprovação de parentesco de Gilberto 

Cardoso com a "de cujus", como deste em ralação a herdeira anunciada 

Marina Gabriela Cardoso. Assim, INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para regularizar a falha no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já 

analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031193-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ROBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para manifestar nos autos, como já 

determinado e somente após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036736-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. TAQUES - CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão dos autos, cumpra-se como ali 

consignado e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033249-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAYA ANDERSON CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Vistos, etc. A ação de 

execução possui procedimento próprio, razão pela qual, expeça-se 

mandado nos endereços citados pelo autor para proceder a citação e 

demais atos executórios. Não cabe citação por carta registrada por existir 

atos indispensáveis do oficial de justiça. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023587-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA COIADO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Não cabe impor as empresas privadas fiscalização de faturas 

para acostar aos autos, como pretendido pelo autor. Deverá este buscar 

meios de localização da parte requerida, a prova é sua. Assim, intime-se o 

autor para dar prosseguimento ao feito no prazo leal. Após, conclusos. 

C u i a b á ,  0 9 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024379-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE MARIA PASQUAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS OAB - MT18973/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Homologo o acordo apresentado nos autos para surtir seus 

efeitos legais. Em face do acordo, Julgo Extinta a pretensa execução de 

sentença. Cumpra-se o acordo e após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 9 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011313-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRENE RAMOS DE MORAES SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Aguarde-se suspenso o feito até cumprimento do acordo. 

Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026527-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Vistos, etc. Considerando a 

existência de título executivo extrajudicial e mora da parte requerida, 

Converto a presente em Ação de Execução Forçada, proceda-se as 

anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. 

(art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação 

do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006867-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FARIAS GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze 

dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora. Havendo pagamento, 

diga o credor. Ao contrário, Converto a presente ação em Execução de 

Sentença, devendo proceder as anotações necessárias, inclusive na 

autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Aplico a multa de dez por 

cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do 

débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016835-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCA DIAS DA SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

ARMANDO LOBO MOREIRA (EXECUTADO)

ARMANDO LOBO MOREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Decorrido o prazo de quinze dias do trânsito em julgado da 

sentença, certifique-se sobre pagamento da condenação. Havendo 

pagamento, diga o credor. Ao contrário, Converto a presente ação em 

Execução de Sentença, devendo proceder as anotações necessárias, 

inclusive na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser 

apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Após, conclusos para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026810-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE JACINTO DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 
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conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037329-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARA REGINA ANGELO FARIA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034958-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES ROCHA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023984-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO DE QUEIROZ SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036072-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.P.M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031675-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAMOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034895-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO GONCALVES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038739-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FLAVIO CALADO BUENO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido do requerido. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021146-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ALEGRE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016487-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face a R. Decisão e certidão acostadas nos autos, deverá 

o processo seguir seu curso. Assim, intime-se a parte requerida para 

indicar a localização de todos os bens do contrato de alienação fiduciária. 

Após, cumpra-se a liminar integralmente. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017645-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM JUNIOR LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

em parte as pretensões do autor com fundamento no que dispõe o artigo 

487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, 

alterando o contrato apenas na forma de capitalização de juros que deve 

ser mensal. Consolido nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com prestação de 

contas em vinte dias, após a venda do bem. Oficie-se ao Detran 

comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Considerando 

que o autor decaiu da parte mínima, condeno a parte requerida nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

dez por cento da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025266-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Cobrança e ACOLHO EM PARTE 

o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, para fixar a taxa de juros dos saldos devedores apenas 

dos cartões de crédito nº376483421330105 ; nº 4066699908011416 e 

5523161000060092, anunciado na inicial, desde sua origem a taxa de 

juros mensal em 2,5% ao mês, sem capitalização, em substituição as 

taxas aplicadas nas faturas de id. 9462749/9462760. Em caso de mora 

apenas a correção monetária pelo INPC e juros de mora em 1% ao mês. 

Deverá a parte requerente apresentar novo cálculo do débito, 

devidamente atualizados a partir da citação válida, o qual deverá ser 

declarado como devido, devendo a parte requerida proceder ao 

pagamento. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e retificações de estilo. Após, 

deverá o autor adequar o débito e em seguida, intime-se a parte requerida 

para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento do valor do débito e expedição de mandado de penhora 

e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030992-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CALDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355/O (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato 

e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Faculto a parte 

requerida proceder ao levantamento do valor depositado aos autos, 

expeça-se alvará. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está 

autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir 

do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações e retificações de estilo. Após, intime-se o 

requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036790-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO X INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS - EIRELI - EPP 

(RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

avaliar a necessidade de antecipar o mérito.De plano não há como afirmar 

a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a 

verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos 
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necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação 

emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, 

indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta 

na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara 

Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui 

foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação. 

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037044-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA CRUZ E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. É sabido que o Novo 

Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual 

ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção 

antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 

do NCPC. Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio 

documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura 

ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o 

exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a 

exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o 

procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC. Destaca-se, de 

acordo com a notificação extrajudicial apontada na inicial, houve prévio 

pedido administrativo pela requerente em obter a documentação objeto da 

lide, entretanto, sem resposta do requerido. Cumprindo o entendimento 

quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo da 

documentação conforme entendimento consolidado do STJ (REsp nº 

1349453, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). Desta forma, demonstrado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC 

e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos 

especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do 

Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a 

Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil 

de 2015.Expeça-se o necessário. Considerando que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se e intime-se o requerido da liminar e responder a 

ação, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033571-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. DO COUTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

VERUSKA NOGUEIRA DO COUTO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038083-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CAMPOS BARBOSA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento das taxas 

judiciais e da diligência do Oficial de Justiça, com os respectivos 

comprovantes de pagamento, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006024-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYRA MIRELLA NETO DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011342-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038771-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES FAGUNDES GOMES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar pleiteada Defiro na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 
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suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030779-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035168-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO EPIFANIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025406-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (RÉU)

 

Deverá a parte autora apresentar guia de recolhimento da diligência nos 

autos, ou oferecer meios para a condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035196-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A F PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida M A F 

PINHEIRO ME, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035301-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA STEPANHA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035941-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

VERDURAO E MERCEARIA 2 IRMAOS EIRELI ME - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038519-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc.Compulsando os 

autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar 

pleiteada na inicial, autorizando Defiro a busca e apreensão, em caráter 

provisório, devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 954 de 1102



necessário. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO 

INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao 

Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que,arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038832-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038833-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014565-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY MARIA LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. 

Adite-se o mandado para citar por hora certa, se necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 02.08.17

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000018-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031754-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS ANSELMO SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038391-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOARES RAMOS (EXECUTADO)

ADRIANO SOARES RAMOS 96958146115 (EXECUTADO)

FABIANA DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013745-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EXECUTADO)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038488-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE BARROS SANTOS (EXECUTADO)

MARIO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038831-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 955 de 1102



MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENES NUNES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000029-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FERREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023700-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038565-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO APARECIDO DEMARCHI FILHO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000085-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA ATAIDES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017596-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL LOCADORA LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036834-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENIL PINHEIRO SA (RÉU)

 

Nota ao autor: Deverá o autor recolher a guia de distribuição da ação, com 

sua devida vinculação ao número único do processo, devendo efetivar o 

ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.12.17. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007710-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA ERNESTO MARIANO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. O pedido doo autor já foi analisado nos autos, o qual 

mantenho. Assim, deverá no prazo legal indicar o local onde está o bem 

objeto da ação, para cumprir a liminar ou postular pela conversão da ação 

em Execução. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.18. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000094-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000148-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014801-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.17. Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (RÉU)

MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022545-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034409-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MARTINS FRANGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando que os executados apresentaram Embargos à 

Execução, tenho por citada a segunda executada. Intime-se o autor para 

indicar bens passíveis de penhora. Após, façam-me conclusos os autos 

de Embargos à Execução. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038570-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038675-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI SCHUTZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000105-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE CORREA DUARTE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se Cuiabá, 10.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007404-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010003-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025981-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SAB LTDA (EMBARGANTE)

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO)

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO)

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025125-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NELSON AMARO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008135-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A sentença prolatada foi declaratória de extinção do feito, não 

havendo homologação de acordo para ser executado. Ainda, a prestação 

jurisdicional encerrou-se, pois na sentença reconheceu o pagamento do 

débito vencido da parte requerida. Assim, caso no contrato voltou a 

inadimplir, deverá o autor ingressar com nova ação. Arquive-se o 

presente. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038079-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONIK EMANUELA DA CONCEICAO FRAGA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para 

exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 0 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035012-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA BARBOSA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para 

exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 0 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036482-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FELIX DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para 

exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 0 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038561-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para 

exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 0 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034960-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ROBERTO MARTINS SANTANA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 0 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013110-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES OAB - MS11540 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido do requerido e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028912-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 959 de 1102



VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (RÉU)

CLAUDEIR VELOSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, NÃO 

ACOLHO os Embargos Monitórios ofertados pelos requeridos, em 

consequência, julgo Com Resolução de Mérito a presente Ação Monitória 

ACOLHENDO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I 

e artigo 700 e seguintes do NCPC. Constituo de pleno direito em título 

judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, com 

fundamento no que dispõe o artigo 702, §8º do Novo Código de Processo 

Civil, tendo a dívida no valor de R$ 155.926,00 (cento e devidamente 

atualizada cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais), a partir 

da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá 

na forma prevista no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for 

cabível. Condeno os requeridos nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da 

condenação, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e retificações de estilo. Após, 

intimem-se os requeridos para pagarem a condenação em quinze dias, 

sob pena de penhora e multa de dez por cento. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008835-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JANUARIO DA SILVA NEVES (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034478-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO ALVES DE SA (RÉU)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Já foi tentado localização do bem no endereço ditado 

na inicial, sem sucesso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020781-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016937-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO AMARAL ARAUJO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015366-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031333-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JESUS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038274-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)
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MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EMBARGANTE)

FERNANDO CESAR DURIGAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 9 . 1 2 . 1 7  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038659-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-lo pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias, proceder ao recolhimento das custas e taxas com relação a 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

“Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para avaliar a necessidade de 

antecipar o mérito como pretendido na inicial. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031166-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031673-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037302-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON LUIS DE SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033317-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 
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gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a 

Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022665-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDE HIPOLITO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028300-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADAIR BARRIQUELLO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre as informações positivas 

e/ou negativas fornecidas da Receita Federal arquivadas na pasta 

01/2018 do cartório desta vara e ainda, sobre as demais pesquisas, no 

p r a z o  l e g a l .  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007607-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036972-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA ROSA GUIMARAES (RÉU)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento da diligência nos 

autos, ou oferecer meios para a condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022354-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA RODRIGUES LEIVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024106-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME (RÉU)

ROBERTO BORTOLOTO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007669-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RIZZIERI (EXECUTADO)

NEIDE DE FATIMA RIZZIERI (EXECUTADO)

RUBENS RIZZIERI EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022757-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(EXECUTADO)

EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 
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de Requisição de Informações, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023223-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora tomar ciência acerca do 

documento acostado aos autos de Remoção da Restrição Veicular e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011322-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018012-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019000-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Gabriella Gahyva, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029573-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR DO AMARAL FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Anote-se a decisão acostada onde foi concedido a parte 

requerida a Justiça Gratuita. Em face do referido benefício e do depósito 

realizado nos autos, revogo a liminar, se cumprida, determino a restituição 

do bem a parte requerida. Expeça-se o necessário. Após, diga o autor e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18.12.17. Gabriella Gahyva, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006626-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000150-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI PIMENTEL (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014387-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

MARIA ELENA SOTO (EXECUTADO)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

EVELYN FERRARI (EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011839-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

REGIANE CRISTINA DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034884-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE COSTA MENDONCA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026311-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MILTON BEZERRA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas, no prazo legal.  Mi lena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015314-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI LEONINA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS DA SILVA OAB - MT0014863A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte 

requerida para o pagamento da condenação, atualizada, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento e expedição demandado de penhora 

e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019186-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre anunciado nos autos, em caso positivo, 

retifique-se a certidão, cumprindo determinação dos autos. Ao contrário, 

mantendo a certidão já posta, não admito o recurso de Embargos de 

Declaração, em face da intempestividade certificada. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.12.17 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014540-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento da diligência nos 

autos, ou oferecer meios para a condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028282-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010375-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.brr

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014318-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020098-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020862-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA FRANCA NETA (RÉU)

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (RÉU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

KLEBIO LOURENCO DE LIMA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005791-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011169-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MOREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028583-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

bem como proceder a complementação de diligência e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029959-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032557-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EXECUTADO)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXECUTADO)

ALAN AYOUB MALOUF (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022832-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019556-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERTH BARBALHO ZANDOMENICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038544-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

 

Vistos, etc. CUMPRA-SE SOMENTE APÓS O RECESSO. Defiro a Justiça 

Gratuita. Anote-se. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, 

nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

Cite-se para responder, constando às advertências legais. Intime-se. 

C u m p r a - s e . S u z a n a  N .  P a r a g u a s s u ,  A s s e s s o r a , 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1018788-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029302-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREW TANAKA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 2 . 1 2 . 1 7  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020272-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS (EXECUTADO)

MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

SEMENTES FERTIL PRODUCAO IND E COM IMP E EXPORT LTDA 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018953-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO PRATA NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre os embargos 

acostados aos autos, no prazo da lei. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003820-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES BISPO FREIRE JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022224-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE OLIVEIRA LUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038549-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

 

“Vistos, etc. CUMPRIR SOMENTE APÓS O RECESSO FORENSE. Defiro a 

Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a 

impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco 

de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é imprescindível 

a resposta do requerido para analisar a necessidade de antecipar o mérito 

da causa. De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, 

necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata 

de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De 

outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032812-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

WHENDERSON MAYA S ALCANTARA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017397-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado. Após, conclusos para efetivar penhora on line. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 1 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034221-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº911/69, e ACOLHO em parte as pretensões com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Decreto Lei n. 911/69, para em caso de inadimplência, para fazer 

incidir apenas a comissão de permanência a taxa média de mercado 

apurada pelo BACEN, limitada à taxa do contrato em 1,61% ao mês. 

Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com prestação de 

contas em vinte dias, após a venda do bem, sendo restituído o excedente 

a parte ré, se houver. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está 

autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Considerando que o autor decaiu da parte 

mínima e que a parte requerida é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a 

do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, cumpra-se a sentença e arquive-se. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000139-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEMES DA ROCHA IDA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a 

vinculação das guias de custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Suzana N. 

Paraguassu, Assessor(a), suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000157-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID BENJAMIM GREGORIO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar a complementação do recolhimento da guia 

e sua vinculação ao número único do processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, 

Assessor(a), suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Procedo a 

correção do valor da causa de ofício, para corresponder ao valor 

econômico do contrato que se pretende receber (parcelas vencidas e 

vincendas) para R$ 16.096,00(dezesseis mil, noventa e seis reais), 

conforme determina o Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor 

para comprovar em quinze dias, a complementação do recolhimento da 

guia e sua vinculação ao número único do processo referente a este 

valor, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

08.01.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030994-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual com 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais 

e Morais e Pedido de Antecipação De Tutela e ACOLHO em parte o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código 

de Processo Civil, devendo incidir a taxa de juros de 2,50% ao mês no 

contrato de cartão de crédito pactuado, devendo o requerido moldar a 

cobrança das faturas do cartão de crédito como acima citado, desde sua 

origem. Após a liquidação da sentença, em caso de ocorrência de 

pagamento à maior do que aqui restou decidido, deverá ser restituída de 

forma simples e atualizada. Concedo a tutela de urgência para determinar 

que o requerido não mais efetue os descontos no salário do requerente 
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para fins de operações atinentes ao cartão de crédito com reserva de 

margem consignável - RMC até liquidação do contrato, salvo em relação 

aos valores disponibilizados nas TEDs. Efetivadas as atualizações dos 

débitos como aqui definido, havendo saldo em favor do requerido, deverá 

dar continuidade aos referidos descontos. Expeça-se o necessário. 

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, cumpra-se a sentença e 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 11.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032264-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CRESPIM DA SILVA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

AIRTON CRESPIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037418-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAEL FRANCA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021311-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSANA CONTE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. O pedido de desbloqueio da restrição judicial será analisado 

após decurso de prazo para purgação de mora. Intime-se o autor para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, Após, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000172-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURAIDES RIBEIRO SILVA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), suzana.paraguassu@tjmt.jus.br 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019496-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A última petição do autor é cópia da anterior já analisada. 

Cumpra-se o último despacho lançado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 

12.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000185-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA AIRES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, bem como, fazer a comprovação 

da mora, sob pena de indeferimento da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, 

Assessor(a), suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao 

número único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para 

efetivar o ato no prazo de quinze dias e FAZER COMPROVAÇÃO DA 

MORA, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.01.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-75.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao 

número único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para 

efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao 

contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: 

Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000252-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADERNANDES COM. MADEIRAS E MAT. P/ CONST LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

APARECIDO HERNANDES (EXECUTADO)

FRANCINILDA LOPES HERNANDES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.18.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015859-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS KATHLEEN ALBERNAZ DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000334-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APOENA INDIO DO BRASIL SIQUEIRA ROCHA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a 

vinculação das guias de custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Suzana N. 

Paraguassu, Assessor(a), suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.01.2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038173-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a possibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, em parte, com relação a suspensão da 

execução extrajudicial anunciada na inicial, diante da presença de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Como também, o risco de 

resultado útil ao processo restou evidenciado. Entretanto a suspensão da 

baixa da restrição cadastral, denota-se a impossibilidade de atender 

considerando que a própria autora assume a inadimplência. Não há como 

afirmar de plano, ser o contrato abusivo a antecipar a tutela neste sentido. 

Com relação a suspensão da execução extrajudicial se trata de direito 
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instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. 

Além do que, há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela, sob pena de perecimento do direito de moradia. Diante do exposto, 

defiro em parte a tutela urgência, para suspender a ação de execução 

extrajudicial anunciada na inicial até julgamento deste feito. Expeça-se o 

necessário. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 8 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018788-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000371-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE DA CONCEICAO ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 

pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada 

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, 

devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser 

remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação 

de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o 

necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao 

meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades 

do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, 

DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. 

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida 

atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 

10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e 

despesas processuais. Cite-se também o Requerido, para apresentar 

resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no 

mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11.01.2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010483-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO MARCELO TARGINO DE ASSIS (EXECUTADO)

REY DE LAS PALETAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora apresenta comprovante de pagamento referente a 

guia de id: 11128005 e indicar o endereço pelo qual pretende cumprimento 

d e  n o v o  m a n d a d o .  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000494-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DE SOUZA PAULA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.01.2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001616-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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RONALDO MEDRADO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028589-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031556-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido e comprovar o 

protocolo do referido, bem como, providenciar os requisitos necessários 

para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e data de 

nascimento, no prazo legal.Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031308-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G P MARQUES EIRELI - ME (EXECUTADO)

GERALDO PINTO MARQUES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033395-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE POLIDORIO COLA BOMFIM (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032575-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se sentença prolatada nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 

15.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022409-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN HENRIQUE FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033588-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038455-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALIA LUANE DIAS BAZAN (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 

pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar pleiteada Defiro 

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, 

devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser 

remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação 
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de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o 

necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao 

meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades 

do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, 

DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. 

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida 

atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 

10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e 

despesas processuais. Cite-se também o Requerido, para apresentar 

resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no 

mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. 

16.01.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033513-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS AUXILIADORA DA SILVA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032077-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034117-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIL BANDEIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016219-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA SILVA BRANDAO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015934-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO HENRIQUE ROSSI ZAMBONINI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, pois cabe primeiro o 

autor fazer comprovação de parentesco do " de cujus", com a pessoa por 

ele indicada, para proceder habilitação nos termos da Lei Civil. Decorrido o 

prazo legal, com ou sem manifestação do autor, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017712-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre impugnação da 

prestação de contas da venda do bem, após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10.01.18. Gabr ie l la  Gahyva Paes,  Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002477-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIDARIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

bem como proceder a complementação de diligência e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021249-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL PEREIRA BORGES DA COSTA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 
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Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031927-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016443-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031218-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE QUEIROZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo quando uma das partes não 

está representada por advogado. Entretanto, considerando que as partes 

fizeram composição amigável, conforme anunciado nos autos, com 

relação ao débito apontado na inicial, com anuência expressa da parte 

requerida, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 

487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031218-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE QUEIROZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020799-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIVANDO AGUAIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Expeça-se carta 

precatória no endereço indicado pelo credor para citação e demais atos 

executórios. Não cabe a citação por carta registrada, pois execução 

possui procedimento próprio e atos que não dispensa a atuação do oficial 

de Justiça. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18 Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035941-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

VERDURAO E MERCEARIA 2 IRMAOS EIRELI ME - ME (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 

0 5  ( c i n c o )  d i a s  ú t e i s .  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033280-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DAIANE OLEINICZAK LIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora indicar novo endereço para o cumprimento do 

mandado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012925-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Intime-se o 

sucumbido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento e penhora. Havendo pagamento, diga o credor. Ao 

contrário, Converto a presente ação em Execução de Sentença, devendo 

proceder as anotações necessárias, inclusive na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Aplico a multa de dez por cento e fixo honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, 

defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo de 
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débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16.01.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033585-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHYA HELIZABETH DA ROSA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito anunciado na 

inicial, com anuência expressa da parte requerida, Julgo por Resolução de 

Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar 

concedida nos autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição 

judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033544-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se a presença dos requisitos legais, para concessão da 

medida liminar, em especial, o "Fumus boni juris", diante do contrato 

firmado entre as partes e restar evidente a inadimplência do Requerido. 

Neste caso, há direito instantâneo a ser garantido, como situação 

emergencial a garantir o direito de acolher a liminar. Sem falar no 

"periculun in mora", pois como se trata de bem perecível, necessita seu 

retorno ao credor, diante a comprovação de que o Requerido não quer 

satisfazer a dívida contraída. Assim, defiro a liminar, determinando a 

Reintegração de Posse do veículo noticiado na inicial, ao autor. Expeça-se 

o necessário. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO REINTEGRAÇÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor, aplicando por analogia o Decreto Lei n. 911/69, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). 

Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. 

Efetivada a medida, cite-se e intime-se para responder constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16.01.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016772-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DO NASCIMENTO MARQUES 83849696120 (EXECUTADO)

ANDERSON DO NASCIMENTO MARQUES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo quando uma das partes não 

está representada por advogado habilitado nos autos. Entretanto, 

considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 6 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036393-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANI SOARES DE MORAES PACHECO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024785-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON COSTA FARIAS OAB - PR09662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Conta Corrente e 

Contrato (Capital de Giro) – Repetição de Indébito com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro 

no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, e rejeito as 

preliminares arguidas e no mérito, determino que nos contratos em caso 

de mora, deva aplicar a capitalização mensal de juros, quando 

expressamente ali contratados. Na mora dos contratos contidos nos ids. 

10265815 – Pág.3; 10265824 – Pág. 3; 10265828 – Pág. 3, deverá incidir 

apenas a comissão de permanência às taxas de 2,53%, 2,39% e 2,51%, 

respectivamente, sem incidência de taxa diversa ou multa não avençada. 

Deverá haver adequação dos contratos desde a origem, havendo 

pagamento à maior, proceder a restituição de forma simples e atualizada 

ou compensação, se as partes anuírem. Concedo a tutela de urgência 

para que a requerida abstenha de inserir o nome da requerida nos órgãos 

de restrição de crédito até a liquidação da sentença. Expeça-se o 

necessário. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações necessárias. Após, cumpra-se a 

referida e arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 16.01.18Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá o autor efetuar o pagamento da guia de 

distribuição da ação, com sua vinculação ao número único do processo, 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial e no mesmo 

prazo deverá ainda, comprovar a identificação do segundo executado, 

qual não consta no título executado. Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo 

prazo deverá ainda, comprovar a identificação do segundo executado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 974 de 1102



qual não consta no título executado. Decorrido o prazo, certifique-se, com 

ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se.Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHANY PET SHOP - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

DAPHANE DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (EXECUTADO)

ERALDO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017009-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de ofício (id. 11299189) 

acostada aos autos, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014543-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO LEITE CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE OAB - MT9758/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido do requerido. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.01.18. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013839-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METODIO SENDESKI (EXECUTADO)

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EXECUTADO)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000599-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI CUIABANA LTDA - ME (RÉU)

ELTON PEREIRA DE MATOS (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16.01.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 

pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada 

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, 

devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser 

remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação 

de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o 

necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao 

meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades 

do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, 

DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. 

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida 

atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 

10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e 

despesas processuais. Cite-se também o Requerido, para apresentar 

resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no 

mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16.01.2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015366-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO (REQUERIDO)
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Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto apontado 

na inicial, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III 

“b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado 

sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do 

bem a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL MOHR LEMES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br. Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para 

pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.01.18.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004141-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A defesa no processo de execução é efetivada através de 

Embargos à Execução e quando tratar de matéria de ordem pública deverá 

utilizar a Exceção de Pré-Executividade. Assim, a manifestação da parte 

executada não encaixa em nenhum dos casos acima, portanto, 

proceda-se o desentranhamento de seu pedido, entregando ao Signatário, 

o qual deverá valer-se de procedimento adequado. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000739-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar a complementação do recolhimento da guia 

e sua vinculação ao número único do processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, 

Assessor(a), suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Procedo a 

correção do valor da causa, para corresponder ao valor econômico do 

contrato que se pretende receber para R$ 38.721,73 (trinta e oito mil, 

setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos). Anote-se. 

Intime-se o autor para comprovar em quinze dias, a complementação do 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, referente a este valor, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.01.18.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032335-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO HADDAD (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000157-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID BENJAMIM GREGORIO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar 

pleiteada Defiro na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.01.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030779-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 
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(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre detalhamento da 

penhora on line. Oficie-se como postulado nos autos. Após, diga-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015022-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Requerida efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Em face da 

complementação da mora revogo a liminar. Expeça-se mandado de 

restituição se já efetivada a liminar. Após, diga o autor e conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034661-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020009-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035420-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009978-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CORDEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013705-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027891-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ DO AMARAL (EXECUTADO)

R L DO AMARAL - EPP (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014543-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO LEITE CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE OAB - MT9758/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Homologo o acordo firmado entre as partes para surtir seus 

efeitos legais. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do 

CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo 

executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, cumpra-se 

integralmente o acordo, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 Milena Salgueiro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 977 de 1102



Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020115-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY JAISON PEREIRA GOBIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658/O (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031951-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR DURIGAN (EXECUTADO)

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EXECUTADO)

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da certidão, tenho por citados todos os executados. 

Defiro a dilação para o autor manifestar por dez dias, sem prorrogação. 

Após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034341-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAJELA SILVA NERY (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Vistos, etc. A Execução 

possui procedimento próprio, onde se exige no ato de citação outros 

procedimentos executórios que deverá ser efetivado por oficial de justiça, 

não cabendo ao correio. Assim, expeça-se carta precatória no endereço 

declinado pelo autor para citação e demais atos executórios.Cumpra-se. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023223-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A execução possui procedimento próprio onde se exige no ato 

de citação outras diligências afetas ao oficial de justiça, razão ela qual, 

inviável a citação por carta registrada. Assim, expeça-se carta precatória 

para citação e demais atos executórios. Cumpra-se. Deverá a parte autora 

tomar ciência da carta precatória expedida, bem como comprovar sua 

distribuição, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017988-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre postulação do 

executado e apos, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021918-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Concedo ao autor o prazo de dez dias, sem prorrogação, para 

proceder a venda do bem, sob pena de considerar seu valor conforme 

cálculo, ou seja, pela Tabela Fipe, posto que representa o valor de 

mercado, dispensando a avaliação. Decorrido o prazo cm ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1033641-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE BARROS (DEPRECADO)

BARROS & RODRIGUES LTDA - ME (DEPRECADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre a cessão anunciada 

nos autos. Havendo anuência, proceda-se a retificação do polo ativo da 

ação. Após, deverá a parte autora manifestar nos autos no prazo legal e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030992-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CALDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Analisando seus fundamentos, verifica-se que são capazes 

de alterar a parte dispositiva da sentença, para exclusão a declaração de 

rescisão do contrato, passando ter a seguinte redação: "Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução 
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de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido 

inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Faculto a parte requerida proceder ao 

levantamento do valor depositado aos autos, expeça-se alvará." No mais, 

persiste a sentença tal como lançada. P. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 

19.01.18. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025266-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 9 . 0 1 . 1 8 .  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020305-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

AMANOIR BRESOLIN FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012724-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA (EXECUTADO)

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015503-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023095-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR VELOSO (EXECUTADO)

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032295-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038008-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MARCOS LAZZARINI (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000978-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LEITE DE MORAES FILHO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022354-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA RODRIGUES LEIVA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038833-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000252-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADERNANDES COM. MADEIRAS E MAT. P/ CONST LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

APARECIDO HERNANDES (EXECUTADO)

FRANCINILDA LOPES HERNANDES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada a apresentar 

comprovante de pagamento de a guia diligência referente à guia de id: 

11396229, apto ao cumprimento do mandado, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1121006 Nr: 19246-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILLA CHRISTINA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1121006 Nr: 19246-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILLA CHRISTINA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 347433 Nr: 18000-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BELIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SERGIO DA SILVA 

NOGUEIRA - OAB:134836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125711 Nr: 21212-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SERGIO PEREIRA SANTOS, ROSELI 

A PEREZ P DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDUARDA DOS SANTOS PIRAJÁ - 

OAB:20557/O

 NOTA A PARTE EXECUTADA: Intimação dos executados, Antônio Sergio 

Pereira Santos e Roseli A. Perez P dos Santos, da pessoa de sua 

Advogada Drª Eduarda dos Santos Pirajá, da penhora que recaiu sob os 

seguintes veículos: A) VEÍCULO MARCA/MODELO FORD FUSION 

(IMPORTADO), COR BRANCA, PLACA NJW-0999 , ANO/FAB. 2008/2008; 

B) VEICULO MARCA/MODELO HONDA FIT LX CVT, COR BRANCA, PLACA 
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QBD-0211, ANO/MODELO 2015/2015; C)VEICULO MARCA/MODELO FIAT 

UNO MILLE WAY 1.0, COR BRANCA, PLACA OBK-6963, ANO/MODELO 

2013, RENAVAM 528066552, para manifestação no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128340 Nr: 22313-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1161983 Nr: 36755-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, JOSE AUGUSTO CALHAO 

BARINI, DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - OAB:9456

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do CPC. 

Condeno os embargantes nas custas e despesas processuais, como nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, 

intimem-se os embargantes para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e 

expedição de mandado de penhora e avaliação. Extraia-se cópia dos 

julgados e do trânsito em julgado da presente ação, juntando-as na Ação 

de Execução nº Ação de Execução autos nº 18733-49.2016.811.0041 - 

Código nº: 1119894, em apenso.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1081273 Nr: 2163-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770513 Nr: 23537-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT TORQUATO SANTIAGO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DIEGO OSMAR PIZZATTO, para devolução dos 

autos nº 23537-02.2012.811.0041, Protocolo 770513, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759896 Nr: 12227-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CARAM LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO, para 

devolução dos autos nº 12227-96.2012.811.0041, Protocolo 759896, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 777012 Nr: 30348-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIRGILINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Vistos, etc.

Os julgados transitados em julgados deverão ser cumpridos como 

exarados.

Intime-se o autor para manifestar sobre depósito de fl.l594-verso e se tem 

por satisfeito com a obrigação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080724 Nr: 1894-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O pedido do autor de fl.127 é repetido e já atendido nos autos.

Assim, deverá cumprir a determinação de fl.125 no prazo legal, sob pena 

de extinção do feito.

Após, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1095893 Nr: 8773-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DAS NEVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

As pesquisas pretendidas à fl.92 já foram realizadas nos autos. Assim, 

deverá o autor providenciar a citação da parte requerida no prazo legal e 

por uma das formas de Lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 380144 Nr: 16143-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEIXO - OAB:7069, GASTAO TAMBARA - OAB:12529

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 726443 Nr: 22229-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAGEL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA B. 

MACEDO - OAB:17.528 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 959836 Nr: 4750-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, BANCO 

SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 Diante do exposto, homologo o cálculo de fls.327/330 para surtir seus 

efeitos legais. Intime-se a parte requerida para proceder o depósito do 

saldo remanescente no prazo legal.Havendo pagamento, diga o autor. Ao 

contrário, cumpra-se toda determinação de fl.306 e conclusos, para 

proceder penhora on line.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 965958 Nr: 7370-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AUGUSTO DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação da parte requerida no prazo 

de cinco dias, por uma das formas de Lei.

Após, analisarei pedido de bloqueio on line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 983780 Nr: 15737-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2017 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 984555 Nr: 16102-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGO RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem sucesso.

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. 

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1112672 Nr: 15791-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

As pesquisas de endereço da parte requerida já foram efetivas nos autos.

Assim, intime-se o autor para depositar o valor do bem nos autos, 

conforme Tabela Fipe, para resguardar direito da parte requerida e dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128552 Nr: 22427-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAC CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se restrição judicial do bem.

Intime-se o autor para comprovar a distribuição da carta precatória 
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expedida ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo legal, 

sob pena de extinção do feito, como já posto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 347433 Nr: 18000-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BELIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SERGIO DA SILVA 

NOGUEIRA - OAB:134836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade da impugnação da sentença.

Após, diga o autor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 377124 Nr: 13412-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DOS SANTOS COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 813365 Nr: 19843-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841411 Nr: 45670-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & CASTRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:OAB/MT 

19.809

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA, para 

devolução dos autos nº 45670-04.2013.811.0041, Protocolo 841411, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 872043 Nr: 11087-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, PASCHOAL IRIA NOGUEIRA, 

ANISADETT PINHEIRO DA SILVA NOGUEIRA, LUIZA TEREZA DUTRA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar guia de 

recolhimento de diligência nos autos, ou oferecer meios para a condução 

do Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1002508 Nr: 24474-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, RAFAEL CATISTE TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:7360-B/ MT, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, 

MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19.701/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.350/362 e 

detalhamento em anexo. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045097 Nr: 43945-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1068267 Nr: 54631-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCEIRA ALFA S/A, CRÉDITO, INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETE CALDAS MIGUÉIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Não há como homologar acordo quando uma das partes não está 

representada por advogado no processo.

Entretanto, considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1075193 Nr: 57579-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Providencie o autor a citação da parte requerida no prazo legal, por uma 

das formas de Lei e após, analisarei pedido de bsucas de bens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083703 Nr: 3303-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - ME, 

SINARA DE LURDE SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do anunciado pelo autor, não houve cumprimento do acordo 

anunciado nos autos.

Considerando que no acordo a parte executada não está representada 

por advogado e ainda não foi citada, desentranhe-se mandado executivo 

para proceder a citação e demais atos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1109123 Nr: 14321-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110010 Nr: 14657-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:OAB/MT 11.260, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar ciência 

da certidão negativa do Oficial de Justiça acostada aos autos, bem como 

retirar a Carta Precatória expedida, ou apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada para remessa 

eletrônica, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123805 Nr: 20377-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACER CONSTRUÇÃO E DESIGN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A dilação já foi concedida nos autos à fl.102, restando prejudicado pedido 

de fl.103. Não havendo manifestação no prazo concedido, certifique-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123805 Nr: 20377-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACER CONSTRUÇÃO E DESIGN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130413 Nr: 23173-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR nº 

918, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11.785/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 NOTA A PARTE EXECUTADA: Em face do despacho proferido nos autos 

à fl. 573, fica a parte executada intimada para indicar a localização dos 

bens não encontrados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1275116 Nr: 29564-25.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN PAULA ALVES MODESTO 

DA COSTA - OAB:10.730/MT, NESTOR FERNANDES FIDÉLIS - 

OAB:6.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em análise aos autos, verifica-se que a matéria vindicada não é afeta ao 
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plantão forense.

 Tal assertiva é constante quando na inicial o autor anuncia que a Portaria 

n. 151/2017-SEFAZ/MT, que divulgou os índices percentuais definitivos de 

participação dos municípios mato-grossenses no produto da arrecadação 

do ICMS, foi publicado em 28/08/2017, em razão deste pretende a 

concessão de liminar para suspender os efeitos da referida Portaria.

 Deveria o autor ter ingressado com a presente ação, antes do recesso 

forense e não aguardar este para perquirir liminar.

 Após o recesso forense, remeta-se o feito ao Distribuidor para 

providência necessária.

 Intime-se.

Cumpra-se.

13:46 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463954 Nr: 32065-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o Dra, Louise Rainer Pereira Gionédis 

inscrito na OAB n° 16691-A, manifestar sobre o desarquivamento destes 

autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463954 Nr: 32065-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o Dra, Louise Rainer Pereira Gionédis 

inscrito na OAB n° 16691-A, manifestar sobre o desarquivamento destes 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 467572 Nr: 34304-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIJEANE ANDRADE MOTA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 722235 Nr: 17768-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FREITAS RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 820921 Nr: 27138-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAHIM RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO CELSO BENÍCIO - 

OAB:20.047 OAB/SP, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486 - MT, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A

 Vistos, etc.

Proceda-se a vinculação do depósito de fl.596.

Intime-se o autor para manifestar sobre o referido e se tem por satisfeito 

com a obrigação. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1052949 Nr: 47840-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DA PAIXÃO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - 

OAB:OAB/BA 24.143

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

Intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora.

Havendo pagamento, diga o credor.

Ao contrário, Converto a presente ação em Execução de Sentença, 

devendo proceder as anotações necessárias, inclusive na autuação, 

etiqueta do processo e Distribuidor.

Aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%

(dez por cento) do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1073764 Nr: 56988-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO MÁRIO DE FREITAS 

LOPES - OAB:2679/MS

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedidos da parte executada e dar 

prosseguimento ao feito.

Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1084524 Nr: 3638-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO JOSÉ SOUTO NETO - 

OAB:12922, ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - OAB:2679/MS, 

LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - OAB:9983/MS

 NOTA A PARTE EXECUTADA: Intimação da parte executada acerca da 

penhora por termo do imóvel de matrícula n. 30.539, livro n. 2, do 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, bem como de sua 

nomeação como depositário fiel do bem, para manifestação no prazo de 

lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119723 Nr: 18639-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Intim-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1147130 Nr: 30460-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISON MATHEUS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1275528 Nr: 160-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA MÁRCIA DA LUZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS, JUSCELINO LIMA FERNANDES, ANDRESSA 

GIOVANE LUZ FERNANDES, ROBSON ALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUSA - 

OAB:10.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebi nesta data duas ações identicas com as mesma partes, sendo o 

outro processo código n. 1275530. Intime-se o autor para esclarecimento.

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito.

Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, fazer comprovação 

da hipossuficiência. Não fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o 

indeferimento do benefício, devendo em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036709-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

METODIO SENDESKI (EMBARGANTE)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA AO EMBARGADO: Deverá o Embargado manifestar sobre os 

embargos acostados aos autos, no prazo da lei. Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Apense-se o 

presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se. Proceda-se a 

inclusão do nome do advogado da parte requerida na autuação e etiqueta 

do processo, conforme feito principal. Após, cumpra-se determinação 

abaixo: Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por 

inexistir razão plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se. 

Intime-se o Embargado para responder no prazo de Lei. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.12.17 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022040-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Zona 04 MANDADO 

DE EXECUÇÃO (TÍTULO EXTRAJUDICIAL) EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Rita Soraya Tolentino de Barros OFICIAL DE 

JUSTIÇA: NÚMERO DO PROCESSO: 1022040-91.2016.8.11.0041 (PJE) 

VALOR DA CAUSA: R$ 100.860,31 PARTE CREDORA: BANCO 

BRADESCO S/A ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA: Dr.(s). Dr.

(s).MAURO PAULO GALERA MARI PARTE DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO: 

EDEJAIME KESTRING, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 

284.794.671-34, residente e domiciliado à Rua 3500, Quadra 4, nº 31, 

Bairro Jardim Imperial em Cuiabá/MT, CEP 78.075-765. FINALIDADE: 1. 

EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, acima qualificada, por todo 

o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para que Pague, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o Principal e Acessórios Legais, abaixo indicado, sob pena de lhe 

ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte 

credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da 

indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 
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satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

829, § 2º e art. 835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, caput, 

do CPC). 2. Em caso de não localização da parte executada para citação, 

o que deverá ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, 

REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a 

satisfação do crédito exeqüendo, observando-se a gradação legal ou 

eventual indicação de bens pela parte exeqüente (art. 830, caput, c/c art. 

829, § 2º, do CPC e o determinado no parágrafo único do art. 830, § 1º, do 

CPC). 3. CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que a partir 

da juntada aos autos da primeira via do presente mandado, que deverá 

ser entregue em cartório após a citação, acompanhada da certidão 

inerente a esse ato, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, opor, 

querendo, Embargos do Devedor, independentemente da realização ou 

não da penhora, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC. 4. 

Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 829, caput, do CPC), sem efetivo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, PROCEDA-SE, de 

imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens do(s) Executado(s) (art. 

829, § 1º, do CPC c/c art. 841, § 1º do CPC), lavrando-se o respectivo 

Auto e de tais atos, intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) 

executado(s) . 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) 

imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, Intime-se também o 

respectivo cônjuge, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens (art. 842 do CPC) a 6. Não localizada a parte executada 

para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ão), em 

regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 840 do CPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exeqüente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do(s) Executado(s), 

sob compromisso de depósito judicial. 8. Na hipótese de penhora de 

imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 

práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 9. As despesas de 

remoção deverão ser antecipadas pela parte Exeqüente. Ademais, o 

oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 

833, 831, 846, caput e §1,2º, 3º, 4º, 870 c/c 872, todos do CPC *BEM(NS) 

INDICADO(S) À PENHORA: “ ” DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc. 1. 

Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se.” VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS VALOR PARA PAGAMENTO 

SUJEITO A ALTERAÇÃO: R$ 100.860,31 HONORÁRIOS FIXADOS 10% 

(dez por cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de 

três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade. 

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, 

no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove que a substituição 

não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa para ele 

devedor (art. 847); c) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o 

executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês. d) Os embargos do executado, em regra geral, não 

terão efeito suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, o 

prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado 

grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. e) A 

eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos 

atos de penhora e de avaliação dos bens. f) quando o excesso de 

execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar 

na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não 

conhecimento desse fundamento. g) a oposição de embargos protelatórios 

implicará na incidência de multa em favor da parte credora no valor 

correspondente de até 20% (vinte por cento) do crédito em execução.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028312-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028312-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIETHY 

STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Visando a segura apreciação do pedido de AJG formulado 

na inicial, determino que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, trazer aos autos, comprovante da condição financeira noticiada na 

espécie. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038099-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DOS SANTOS COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038099-23.2017.8.11.0041 AUTOR: MILENA DOS SANTOS 

COIMBRA RÉU: CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO PRODUTIVO 

POPULAR Vistos etc. Visando a segura apreciação do pedido de AJG 

formulado na inicial, determino que a parte autora seja intimada para, no 

prazo de 15 dias, trazer aos autos, comprovante da condição financeira 

noticiada na espécie. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032325-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

10 de janeiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1032325-12.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 74.968,20 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: IVO FERREIRA 

DA SILVA - MT14264/O OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 
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JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014533-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CELSO GRANJEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRO CHAVES TORRES OAB - MT13487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014533-45.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO CELSO 

GRANJEIRO RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Interposto recurso de apelação pela Autora (ID. 8073131). Nos termos do 

§ 4º, do art. 332, CPC/2015, entendendo não ser o caso de retratação, 

CITE-SE o Requerido para apresentar contrarrazões no prazo de quinze 

(15) dias. Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá (MT), 

15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021625-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1021625-74.2017.8.11.0041 AUTOR: ALFREDO DE ARAUJO 

GRANJA FILHO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. A parte autora 

maneja pedido de reconsideração ao comando judicial ID. 8850787, que 

indeferiu o pedido de AJG, pelos argumentos apresentados no doc. ID. 

9106027. É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Para se insurgir 

contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o recurso (afastada, 

aqui, discussões acerca das ações mandamentais constitucionais contra 

decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não 

interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos 

Tribunais Superiores. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida. ISTO POSTO, de acordo com as considerações supra 

INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que indeferiu a 

Justiça Gratuita à parte Autora, tal como foi lançada. Certifique-se portanto 

o decurso de prazo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021625-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1021625-74.2017.8.11.0041 AUTOR: ALFREDO DE ARAUJO 

GRANJA FILHO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. A parte autora 

maneja pedido de reconsideração ao comando judicial ID. 8850787, que 

indeferiu o pedido de AJG, pelos argumentos apresentados no doc. ID. 

9106027. É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Para se insurgir 

contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o recurso (afastada, 

aqui, discussões acerca das ações mandamentais constitucionais contra 

decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não 

interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos 

Tribunais Superiores. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida. ISTO POSTO, de acordo com as considerações supra 

INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que indeferiu a 

Justiça Gratuita à parte Autora, tal como foi lançada. Certifique-se portanto 

o decurso de prazo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005349-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que 

nesta data impulsiono o processo para intimação da parte autora para 

manifestar sobre a negativa de citação do requerido em cinco dias. 

DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025625-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

12 de janeiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1025625-20.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 58.115,76 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: JOSELAINE 

DUARTE GONZAGA - MT16106/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002754-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES OAB - MT18058/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, em quinze (15) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016309-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL MOREIRA DAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016309-80.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JOSE MIGUEL MOREIRA DAI Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 25 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO OAB - MG97700 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO , 3 de 

agosto de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. Nº DO PROCESSO: 1001861-05.2017.8.11.0041 VALOR DA 

CAUSA: R$ 143.069,89 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogados do(a) AUTOR: ERIKA LOPES DO COUTO - MG97700, 

WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG78870, TACIANA SEGATTO 

MOREIRA - MG157513 OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1020389-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SOLIMANI OAB - SP148080 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO MARCIO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

Vistos. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte 

interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1021484-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA BARBOSA PORTO (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

DE DIREITO II Autos nº: 1021484-55.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. DEPRECADO: NEUSA BARBOSA PORTO 

Vistos. Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, consignando que a parte interessada 

p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Apresentado os documentos nos termos acima, 

cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de 

origem. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2017 Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1023167-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PAGOTO CORREA (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

DE DIREITO II Autos nº: 1023167-30.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

DEPRECADO: AGNALDO PAGOTO CORREA Vistos. Intime-se o patrono da 

parte autora para comprovar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, consignando que a parte interessada poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Apresentado os documentos nos termos acima, 

cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de 

origem. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de julho de 2017 Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA
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Processo Número: 1023795-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS (DEPRECADO)

ADA GENECI PALAVICINI GARCIAS (DEPRECADO)

 

Visto. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte 

interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao oficial de justiça. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1025938-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (DEPRECADO)

 

Visto. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte 

interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao oficial de justiça. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1032553-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (DEPRECADO)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (DEPRECADO)

DANIELA THAIS MARTINS CIONI ALVES (DEPRECADO)

CIONI & SANTOS VEICULOS LTDA - ME (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

DE DIREITO II Autos nº: 1032553-84.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO 

DO BRASIL S.A DEPRECADO: CIONI & SANTOS VEICULOS LTDA - ME, 

VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, DANIELA 

THAIS MARTINS CIONI ALVES Vistos em correição ordinária. Intime-se o 

patrono da parte autora para comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, consignando que a parte interessada poderá consultar 

através do site (serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os 

valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao 

meirinho. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Apresentado os documentos 

nos termos acima, cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à 

Comarca de origem. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2017 Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018939-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDIL BISPO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

14 de novembro de 2017. DECISÃO Numero do Processo: 

1018939-46.2016.8.11.0041 AUTOR: NOEDIL BISPO DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO Processo: 1018939-46.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

58.412,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: NOEDIL BISPO DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Atenciosamente. DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018939-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDIL BISPO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

14 de novembro de 2017. DECISÃO Numero do Processo: 

1018939-46.2016.8.11.0041 AUTOR: NOEDIL BISPO DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO Processo: 1018939-46.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

58.412,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: NOEDIL BISPO DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Atenciosamente. DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1032415-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MASCARELLO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

DE DIREITO II Autos nº: 1032415-20.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO 

DO BRASIL S.A DEPRECADO: RODRIGO MASCARELLO Vistos em 

correição ordinária. Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o 

pagamento das custas judi da diligência do oficial de justiça, consignando 

que a parte interessada poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Apresentado os documentos nos termos acima, 

cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de 

origem. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de outubro de 2017 Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002157-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LOPES GALVAO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que; Não encontrei mandado para 

o devido cumprimento e na inicial não consta endereço do requerido. 

CUIABÁ/MT, 4 de dezembro de 2017. DAVID RUELIS Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020509-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KHRYSTOPHER MIGUEL DA SILVA GALDINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1020509-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KHRYSTOPHER 

MIGUEL DA SILVA GALDINO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovante de envio 

de correspondência de notificação do Devedor, negativo, com a 

informação de que não fora entregue por motivo “endereço incorreto” 

(Documento ID. 8679024 – pag. 04). Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato em virtude da 

informação alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida 

em lei pois é indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. 

Por esta razão, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, sob 

pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

3 de julho de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007622-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA (RÉU)

MB SOLUCOES ACADEMICAS LTDA - ME (RÉU)

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 

3 de agosto de 2017. PARA A PARTE AUTORA/CREDORA NO PRAZO DE 

05 DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. 

DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021185-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO LICERO DIAS DE MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM MARTINS DE MENEZES OAB - SP363735 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO , 28 de 

agosto de 2017. Para a parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga 

nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1021185-78.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.870,22; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

GONCALO LICERO DIAS DE MATTOS OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021185-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO LICERO DIAS DE MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM MARTINS DE MENEZES OAB - SP363735 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO , 28 de 

agosto de 2017. Para a parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga 

nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1021185-78.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.870,22; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

GONCALO LICERO DIAS DE MATTOS OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025120-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VALTER DA GUIA E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 991 de 1102



ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação CERTIFICO que em cumprimento ao respeitável mandado, 

dirigi-me até a Rua Benedito J. de Figueiredo, n. 642, Bairro: Centro, nesta 

cidade e fui informada que o Sr. Manoel mudou do endereço. Informaram 

ainda, que desconhecem o endereço do requerido. Diante do exposto, não 

foi possível proceder a APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, 

BEM COMO A CITAÇÃO do Sr. MANOEL VALTER DA GUIA E SILVA, 

motivo pelo qual, procedo a devolução do r. mandado para os devidos 

fins. O referido é verdade e dou fé. Cuiabá 22 de setembro de 2017. 

DAVID RUELIS Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022434-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO COELHO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, cumprindo o presente mandado, dirigi-me ao 

BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, A RUA DA CARIDADE, e lá estando após 

as formalidades legais, DEIXEI DE PROCEDER A REFERIDA BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM INDICADO, em razão de não ter localizado na 

referida rua o nº indicado no mandado. Diante do exposto faço a 

devolução do mandado, em cartório para os devidos fins. O referido e 

verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 30 de novembro de 2017. RONALDO 

ALVES CORREA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012858-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BARDAIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO 

MANIFESTE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DE CITAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019522-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO RIBEIRO (EXECUTADO)

MARINA RIBEIRO FREIRE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) parte executada acerca do 

pagamento do débito. Manifeste o credor em cinco dias requerendo o que 

de direito. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024863-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

18 de janeiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1024863-04.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 20.197,80 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO 

NEVES COSTA - MT0012406S OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006164-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMEI DOMINGOS DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

18 de janeiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1006164-62.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 23.581,73 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Advogado do(a) REQUERENTE: EDEMILSON 

KOJI MOTODA - SP0231747A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028753-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YLMER TORRICO JIMENEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

18 de janeiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1028753-48.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 14.426,66 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MT0016168S OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 
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(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002150-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOARES AMBROSIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Em 

cumprimento ao respeitável mandado da MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, e de posse do mandado diligenciei dia 29/09/17 às 16h20min no 

endereço residencial da parte requerida transcrito no mandado, não 

encontrando o veículo e a casa se encontrava fechada no momento da 

diligência. A parte autora indicou e autorizou diligenciar em outros 

endereços no Bairro CPA-III, Setor 02, 3 e 4. e em todos os endereços e 

Bairros e setores indicados pelo autor, efetuei diligências sem obter êxito. 

Estas diligências foram efetuas nos dias 30/09/16 em horários comerciais. 

Diligenciei dia 02/10/17 às 09h04min, na Avenida Fernando Correa da 

Costa , nº 1460, enfrente a Concessionária Três Cinco, se encontrava 

estacionado o veículo constante na Busca e Apreensão, fiz a abordagem 

estando o veículo fechado. Entrei em contato com o Advogado da parte 

Autora para que o mesmo providenciasse um Guincho para transportar o 

veículo encontrado. Às 10h10min o Guincho chegou e foi colocado sobre 

o mesmo, no entanto apareceu no local a Sra. GISELE APOLINARE 

CORREA DA SILVA, informando que o veículo é de propriedade do seu 

marido Sr LUCCAS HELIODORO LOPES NEVES que se encontra viajando 

para o Estado de Mato Grosso do Sul e havia deixado o veículo sob seu 

poder. A Sra. Gisele entregou os documentos e a chave de ignição do 

veículo apreendido que se encontrava sobre o caminhão do Guincho. 

Informou ainda, que seu marido não tem dia certo de retornar do Mato 

Grosso do Sul.. Ato contínuo transportei o veículo até o endereço da parte 

autora no ato representado pelo Sr. ALEXANDRE BRUN RIBEIRO. Foi 

lavrado o AUTO DE BUSCA E APREENSÃO. Desta forma este Oficial de 

Justiça ficou impossibilitado de citar o Polo Passivo, efetuando a 

devolução deste mandado ao Cartório originário para as determinações do 

Juízo do feito. O referido é verdade e damos fé. Cuiabá, 02 de outubro de 

2016. COMPLEMENTO DE DILIGÊNCIAS AUTORIZADAS PELA PARTE 

AUTORA E CONFORME PORTARIA 013/2008/DAFC. TOTAL A SER 

DEPOSITADO R$ 1.280,00 (Hum mil, duzentos e oitenta) na AG. 3499-1 

CONTA CORRENTE Nº 7776-3 - BANCO DO BRASIL S/A. Em nome deste 

Oficial de Justiça. CPF 047.000.071-68 CUIABÁ/MT, 5 de outubro de 2017. 

ANTONIO JARBAS GOMES CARVALHO Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023892-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUEDIR CONCEICAO DE FRANCA CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023892-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: ELUEDIR CONCEICAO DE FRANCA CASTRO 

Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por 

esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, o qual autoriza a Comarca de Cuiabá-MT a utilizar o sistema 

de controle e identificação dos depósitos das diligências dos oficiais de 

justiça por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Promova-se a correta classificação do feito junto ao 

Sistema, tendo em vista que trata-se de ação executiva de título 

extrajudicial e não ação de busca e apreensão como consta. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 4 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024531-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.A.BATISTA - ME (EXECUTADO)

NEUSA ALVES BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024531-37.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: N.A.BATISTA - ME, NEUSA ALVES 

BATISTA Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa 

judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) 

realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025619-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025619-13.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME, 

MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO Vistos. Processo pendente de 

vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze 

(15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 24 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025662-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FIEL ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025662-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JUAREZ FIEL ALVES Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 24 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027909-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. B. M. CORREA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1027909-98.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: H. P. B. M. CORREA - ME Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 6 de setembro de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 806473 Nr: 12952-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RENE GENTIL DE CARVALHO, 

DANIELA VILA NOVA DE CARVALHO, ROSANGELA APARECIDA VILA 

NOVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 806473 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço dos requeridos junto ao INFOJUD e RENAJUD.

Com as informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1084511 Nr: 3633-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN, JOSÉ PUPIN, DARIO JOSÉ GOLLIN, VERA LÚCIA 
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CAMARGO PUPIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão no presente feito dos nomes dos advogados dos 

executados habilitados no processo em apenso.

A defesa da parte executada é utilizada através de Embargos ou Exceção 

de Pré-executividade, quando tratra de matéria de ordem pública, o que 

não aplica ao pretendido de fls.50/68. Com relação a pretensão de 

fls.70/73, resta prejudicado em face de já ter ultrapassado o prazo da 

audiência ali especificada.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.81/92.

Certifique-se sobre citação de todos os executados indicando página e o 

decurso de prazo para manifestação.

Havendo algum executado sem citção, providencie-se o ato.

Após, conclusos, inclusive o apenso para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 363964 Nr: 911-91.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR FARIAS YANEZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elói Contini - OAB:OAB/RS 

35.912

 Autos n.º 363964 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

 Considerando que os extratos da conta poupança objeto da liça não 

foram juntados na forma indicada pelo requerido à fl. 136, os quais são 

elementos essenciais para analise dos requisitos da ação enfocada, 

intime-se o requerido para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar aos autos os 

referidos extratos bancários, sob pena de ser aplicado o disposto no art. 

400, I, do CPC ,

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 730051 Nr: 26079-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DO NASCIMENTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO RURAL S/A, 

BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Autos n.º 730051– Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

 Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 800704 Nr: 7127-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REED ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA, 

EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA, GIOVANNA CASELI COMARELA, 

OLGA MARIA VIEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 Autos n.º 800704 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intimem-se os executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, postularem o 

que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 965157 Nr: 7003-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂNDIDO BARBOSA ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: caroline amorim de sá - 

OAB:19579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Autos n.º 965157 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Reitere-se o ofício expedido à fl. 225, recebido pelo destinatário em 

05/12/2017 – fl. 225, consignando que o descumprimento da ordem judicial 

no prazo determinado, ensejará o cometimento do crime de desobediência 

previsto no art. 330 do CP .

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 23198 Nr: 4362-47.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BARU DERQUIM, ROSANE MARIA 

SILVEIRA DERQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, CLAUDIO NOBRE DE MIRANDA - OAB:3546/MT

 Autos n.º 23198 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 285508 Nr: 7884-33.2007.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILSON BARBOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALVES - OAB:292184

 Autos n.º 285508 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 348598 Nr: 18740-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA, AUZEMIR GOMES MOLINO, ANA CRISTINA VALIM REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Autos n.º 348598 – Cumprimento de Sentença.

 Vistos etc.

 Considerando o petitório de fl. 109, no qual o exequente indica bens à 

penhora, determino a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar a localização do bem descrito à fls.107/108.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 348611 Nr: 18718-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MATIZ SCHEIR, LISANDRE 

RACHEWSKI SCHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 348611 – Execução.

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 378769 Nr: 6784-58.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOM AGROPECUÁRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMAR KASPER ZERMES, ALMIR ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILA DA SILVA DE 

BARROS - OAB:3616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 965157 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Reitere-se o ofício expedido à fl. 225, recebido pelo destinatário em 

05/12/2017 – fl. 225, consignando que o descumprimento da ordem judicial 

no prazo determinado, ensejará o cometimento do crime de desobediência 

previsto no art. 330 do CP .

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 383130 Nr: 18809-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos n.º 383130 – Execução

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que não há carta precatória 

expedida na espécie, sendo a parte executada citada através de edital, 

consoante se infere à fl. 97.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1074121 Nr: 57151-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:17.047

 Autos n.º 1074121 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1253305 Nr: 22205-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL, LENIR DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1253305 – Embargos de terceiro

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de terceiro ajuizados por CLAUDINEY NOGUEIRA 

SIQUEIRA em face de COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL e LENIR DE SANTANA, onde requer, em sede 

liminar, seja o mesmo mantido na posse do bem móvel constrito nos autos 

apensos, aduzindo, para tanto, ser o legitimo possuidor do veículo em 

litigio, em razão de um acordo entabulado com a segunda embargada.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

A tutela de urgência, a teor do disposto no art. 300 do CPC pode ser 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, o julgador, em análise prévia sobre o caso sub judice, deve 

verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela 

parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, assim como a 

necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da 

parte postulante.

Conforme os magistérios de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

“duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de 

urgência. A primeira hipótese autorizadora é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC (...). Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. (in, Código de 

Processo Civil Comentado, RT, 16ª ed., pp. 930/931)

 Acrescentam esses doutrinadores que “também é preciso que a parte 

comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento (...)”.

 No caso em tela, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença 

dos requisitos do art. 300 do CPC, o que, por si só, impede o deferimento 

da medida acautelatória.

Ademais, o acordo não aproveita, nem prejudica senão aos que nele 

intervieram, ainda que diga respeito à coisa indivisível. Os efeitos dele não 

podem atingir aos que não transigiram.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - MORTE DO TITULAR DA POSSE E DA PROPRIEDADE - 

EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR HERDEIRO - DEFESA DA 

POSSE SOBRE O IMÓVEL - ACORDO ANTERIORMENTE CELEBRADO - 

COISA JULGADA - EFEITOS - DESCARACTERIZAÇÃO. - Cabível a 

oposição de embargos de terceiro por herdeiro e titular da posse do imóvel 

para desconstituir a averbação de servidão de passagem forçada junto ao 

Registro de Imóveis. A sentença homologatória de acordo não opera o 

efeito da coisa julgada perante aquele que não integrou a relação 

processual.” (TJMG - AC 10089120012086001 MG - Órgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 13/05/2015 – 

Julgamento: 7 de Maio de 2015 – Relator: Paulo Balbino). (ressaltamos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. VENDA DO VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MANTIDA DECISÃO QUE REVOGOU A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. Ocorreu a venda do veículo para terceiro após ter sido firmada a 

cédula de crédito com garantia de alienação fiduciária, entre o banco e o 

devedor fiduciante. Por ora, descabe a concessão da tutela antecipada 

para suspender o mandado de busca e apreensão do veículo. Ausentes 

os requisitos do artigo 273 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70061068763, Décima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Julgado em 09/10/2014).” (negritamos)

Logo, considerando que a transação somente produz efeitos entre as 

próprias partes, não há como acolher o pedido liminar insculpido na 

exordial.

Ante ao exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida.

 Citem-se os embargados para, querendo, apresentem contestação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 227184 Nr: 34489-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA DE CUIABÁ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Certifico que a intimação retro foi lançada equivocadamente. Na 

oportunidade, intimo a parte autora, para que no prazo legal, manifeste 

acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 334200 Nr: 4616-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERIDIANA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - 

BICBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:1992/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B -MT, KLAYNNER QUEIROZ DE MIRANDA - OAB:8057B

 Autos n.º 334200 – Execução.

Vistos etc.

 Determino o levantamento das importâncias depositadas às fls. 31/32, 35, 

37/38, 39/42 e 46/47, perfazendo o montante total de R$ 3.202,05 (três mil 

e duzentos e dois reais e cinco centavos), arbitrados na decisão de fl. 

136, a ser transferido para conta corrente informada no pedido retro.

 Ao depois, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante o 

pagamento das custas processuais e as baixas e anotações pertinentes.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 423280 Nr: 7761-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GALICE SPOLIDORO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do Autor o domínio e posse dos bens móveis Dodge Dakota e Audi 

A3 descritos na inicial (fls. 08/12), cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a 
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IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, 

comunicando o teor desta sentença, de forma que o Autor consiga alienar 

o veículo descrito na inicial a terceiros.Preclusas as vias recursais, pagas 

as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C.Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 425478 Nr: 8861-20.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO TÁRTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS 

- OAB:16738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta e não havendo situação que 

infirme a pretensão da parte autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

APLICANDO, aos saldos existentes na conta-poupança nº 100.093.441-9, 

agência 0046-9, o índice oficial IPC de 44,80% no reajuste monetário 

ocorrido no mês de maio de 1990 e de 7,87% no reajuste monetário 

ocorrido no mês de junho de 1980, sobre os ativos financeiros não 

bloqueados (inferiores a NCZ$ 50.000,00) e não remetidos ao Banco 

Central, bem como, CONDENANDO o requerido ao pagamento, de forma 

simples, de eventual diferença entre o valor exigido e o que será calculado 

nos termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia 

que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento 

da ação e acrescida de juros de mora, a partir da citação, fazendo-o com 

resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do CPC, a ser 

apurado em oportuna liquidação de sentença.

Condeno a parte demandada nas custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2017.

Jorge Iafelice dos Santos

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 700979 Nr: 35602-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILELA & FACCIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

 Intime-se a exequente para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o instrumento que outorga poderes ao (a) subscritor (a) da peça 

processual de fl. 254 para representa-la e requestar a providência 

postulada na referida peça processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 712003 Nr: 5083-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALUIZA SKAF DOS SANTOS, JAIRO LUIS 

GABRIEL, MARA GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 712003 – Execução

Vistos etc.

Considerando que cabe ao exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente, independentemente de mandado judicial, 

conforme disposto no art. 844 do CPC, intime-se a parte exequente a fim 

de cumprir o previsto no artigo referenciado.

Após, proceda-se a avaliação do bem penhorado na espécie, nos moldes 

legais, e tão logo venha aos autos o laudo correspondente, digam as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 870 e ss. do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 742519 Nr: 39410-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOERSON MARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026/SP

 Autos n.º 742519 – Consignação em pagamento

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 232, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778426 Nr: 31830-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1140922 – Embargos à execução

 Vistos etc.

 A parte demandante opôs embargos de declaração às fls. 128/132v 

contra a sentença de fls. 125/126v, aduzindo, em síntese, haver 

contradição no citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 
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invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 787821 Nr: 41750-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 787821 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço dos executados junto ao INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 887104 Nr: 21323-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 887104 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte executada junto ao INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1095731 Nr: 8711-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BENEDITA NUNES PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A deduziu a ação referenciada 

em face de MARIA BENEDITA NUNES PEREIRA LIMA, ambos qualificados e 

representados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

 O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 40/41 as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e extinção do feito.

 É o sucinto relato.

 DECIDO.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 40/41, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

 Homologo, a desistência do prazo recursal, certificando-se, desde logo, o 

trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1106582 Nr: 13205-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA DE MÁQUINAS MATO GROSSO 

LTDA, JULIANO DE ARRUDA VARGAS, JULIANO DE ARRUDA VARGAS, 

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS, ANA PAULA FERRAZ DE MORAES 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1106582 – Execução

 Vistos etc.

 A parte exequente opôs embargos de declaração às fls. 76/77 contra a 

sentença de fls. 73/74, aduzindo, em síntese, haver contradição e 

omissão no citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 114845 Nr: 4678-50.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARA MAGALHÃES DE SIQUEIRA 

BATISTELLA, IVO BATISTELLA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1021710 Nr: 32790-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO VICENTE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TOMAVOI - 

OAB:OAB/MT4729A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808

 Certifico que não constou na publicação o advogado da parte autora 

portanto impulsionando o presente processo para novo ato de intimação . 

Vistos etc.

Cuida-se ação monitória ajuizada por BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A em 

face de AFONSO VICENTE OLIVEIRA GOMES, ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamento jurídicos aduzidos na exordial.

Às fls. 54/57 as partes noticiaram as partes noticiaram a autocomposição 

dos litigantes, requerendo sua homologação, sendo o acordo devidamente 

homologado, conforme se depreende à fl. 62.

À fl. 64 a parte autora informa o cumprimento da obrigação assumida, 

postulando pela extinção do presente feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, ante o cumprimento integral do quanto avençado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 346870 Nr: 16995-07.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO FRANCISCO DE ALMEIDA, CLAUDIR 

BERNARDI, DALTRO MOACIR VARGAS GINDRI, JULCI BIRK, LORENO LUIZ 

COCCO, LUIZ RAMOS BUENO, MARTA MARIA JABUR GATTI, MATILDES 

RODRIGUES MIRANDA, NAIR BENITI, STELLA MARIS VANNI CATUNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - OAB:12.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta e não havendo situação que 

infirme a pretensão da parte autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

APLICANDO, aos saldos existentes nas contas-poupanças indicadas à fl. 

20 em favor do autor Adelino Francisco de Almeida, às fls. 31, 38 e 45 em 

favor do autor Claudir Bernardi, à fl. 55 em favor do autor Daltro Moacir 

Vargas Gindri, à fl. 65 em favor do autor Julci Birk, à fl. 75 em favor do 

autor Loreno Luiz Cocco, à fl. 85 em favor do autor Luiz Ramos Bueno, à 

fl. 95 em favor da autora Marta Maria Jabur Gatti, à fl. 104 em favor da 

autora Matildes Rodrigues Miranda, às fls. 114, 121 e 128 em favor da 

autora Nair Beniti e à fl. 138 em favor da autora Stella Maris Vanni 

Catunda, o IPC de 42,72%, no reajuste monetário ocorrido no mês de 

janeiro de 1989, bem como, CONDENANDO o requerido ao pagamento, de 

forma simples, de eventual diferença entre o valor custodiado e o que 

será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação de 

sentença, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo 

IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão, nos moldes supramencionados, e 

acrescida de juros de mora, a partir da citação, fazendo-o com resolução 

de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do CPC, a ser apurado em 

oportuna liquidação de sentença.Condeno a parte demandada nas custas 

e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de 

sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas.P. I. C.Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2018.Jorge Iafelice 

dos SantosJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 377350 Nr: 40714-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUTSCHE BANK S/A - ALEMANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDO BRESSAN, HILARIO CELUPPI, VELSIR 

BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - 

OAB:230.646-A SP, MIRELLA GUEDES CAMPELO - OAB:203715/SP, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora, para queno 

prazo legal, manifestar acerca do ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393864 Nr: 29357-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CEZAR REY LEITÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 considerando irregularidade na publicação renovo o ato: Vistos etc.

 Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 247, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450004 Nr: 22756-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 
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OAB:DEF - PÚBL.

 Autos n.º 450004 – Reintegração de Posse.

 Vistos etc.

Considerando o petitório de fl. 155, defiro o pedido de expedição de 

mandado de reintegração de posse, em face do requerido.

Desta forma, intime-se o requerente para recolher à custa da diligência 

requerida.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de janeiro 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 721276 Nr: 16773-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA PACHER AGRA GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Autos n.º 721276 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Considerando a recalcitrância do gerente do Banco Itaú Unibanco S/A em 

cumprir as ordens emanadas deste juízo, inobstante devidamente intimado, 

consoante se depreende às fls. 175 e 184, sendo, inclusive, advertido das 

cominações legais, remetam-se cópias a Autoridade Policial competente 

para apuração do cometimento de eventual crime de desobediência.

Outrossim, a fim de dar efetividade o comando judicial de fl. 173, intime-se, 

novamente, o gerente da instituição financeira referenciada, através de 

mandado, consignando que o não cumprimento do decreto judicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, ensejará a imposição de multa nos moldes do §1º 

do art. 536, do CPC, o que não impedirá a adoção de outras medidas 

coercitivas, caso necessário.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 914804 Nr: 40038-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

A cessão de crédito efetuada entre o credor fiduciário e a instituição 

financeira cessionária deve ser previamente notificada ao devedor para 

que tenha eficácia perante este, nos termos do art. 290 do CC. No caso 

concreto, porém, tal notificação não se faz necessária. Ademais, 

inaplicável o disposto no art. 109 do NCPC, vez que ainda não 

angularizado o feito.

Logo, demonstrada nos autos a efetivação da Cessão de Crédito, como se 

observa do documento de fls. 58-59 e considerando que até o momento 

não ocorreu à citação da parte Ré nada obsta a substituição processual 

nesta ação de Busca e Apreensão e que doravante o Cessionário 

componha o polo ativo da lide, independente da anuência da parte 

adversa.

 Assim, determino que RETIFIQUE no Distribuidor e na capa dos autos para 

constar no polo ativo da ação o Cessionário habilitado, inclusive, com as 

alterações no cadastro dos Advogados.

Efetivadas as alterações necessárias, intime-se o Autor para no prazo de 

dez (10) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 135947 Nr: 20788-27.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LUIZ VIVIANI, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Isto posto, diante do contexto processual analisado, acolho parcialmente 

a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado (fls. 

337/340), determinando que os autos sejam encaminhados à contadoria 

judicial para, no prazo de 05 dias, elaborar cálculo do valor executado, 

levando em consideração os parâmetros delineados na sentença de fls. 

208/210, acrescidos de atualização monetária a partir da sentença e dos 

juros de mora de juros desde a intimação do devedor para 

pagamento.Ademais, tendo em vista que o executado não realizou o 

pagamento voluntário do valor apresentado pela parte autora, deverá ser 

aplicado no cálculo retro a multa e os honorários de sucumbência, 

arbitrados no comando judicial de fl. 285.Vindo aos autos o demonstrativo 

do débito na forma supra comandada, digam as partes para, no prazo de 

0 5  ( c i n c o )  d i a s  e ,  c o n c l u s o s . I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 701266 Nr: 35887-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Isto posto, diante do contexto processual analisado, acolho parcialmente 

a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado (fls. 

45/55, 82/83 e 126/128), determinando que os autos sejam 

reencaminhados à contadora judicial para, no prazo de 05 dias, elaborar 

novo cálculo do valor executado, levando em consideração os parâmetros 

delineados na sentença de fls. 29/35 e o valor do veículo indicado à fl. 57, 

bem como, que a restituição do VRG deve ocorrer quando a soma da 

importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o 

valor da venda do bem, ultrapassar o total do VRG previsto 

contratualmente, devendo ainda, serem deduzidas às despesas e 

encargos contratuais nos termos da Súmula 564 do STJ .Vindo aos autos 

o demonstrativo do débito na forma supra comandada, digam as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias e, conclusos.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 810390 Nr: 16885-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON GRAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116

 Autos n.º 810390 – Procedimento Ordinário.
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Vistos etc.

 Determino o levantamento da importância depositada às fls. 200/201, 

referente à condenação arbitrada em sentença a ser transferido para 

conta corrente informada no pedido retro.

 Ao depois, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante o 

pagamento das custas processuais e as baixas e anotações pertinentes.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920123 Nr: 43525-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA LIMA DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 920123– Procedimento Ordinário.

 Vistos etc.

Intimada a requerente para apresentar comprovantes de sua condição 

financeira se manteve inerte conforme certidão de fl. 62, logo, entendo 

incabível a concessão da AJG por ela postulada.

 Faz-se mister destacar que os custos dos serviços judiciários exigem 

pesados investimentos do Estado, devendo a gratuidade da justiça, com 

efeito, ser destinada aos efetivamente necessitados.

 Coadunando com o entendimento profligado neste comando judicial trago 

a colação o seguinte julgado:

 Numero: 53121 Ano: 2004 Magistrado: DR. CARLOS ALBERTO A. DA 

ROCHA Ementa: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO 

OBJETIVO FIXADO PELO MAGISTRADO - AGRAVO IMPROVIDO. Ao juiz 

no uso de suas atribuições incumbe fixar os parâmetros para a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de se evitar a 

utilização inadequada. Para o deferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, 

cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no 

processo.

 ISTO POSTO, e com espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita, determinando que seja 

intimado o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

recolhimento das custas processuais devidas sob pena extinção de tal 

relação processual, sem resolução do mérito.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1065060 Nr: 53224-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULYSSON JOAQUIM SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1140557 Nr: 27630-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENINA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:OAB/SC 9.755, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada tempestivamente. Na 

oportunidade, procedo a intimação da parte autora, para que no prazo 

legal, apresente impugnação à contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027406-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL SUZE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027406-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAQUEL SUZE DA SILVA Vistos etc. 

Inicialmente, consigno que a análise do pleito de ID. 10809391, resta 

prejudicada, considerando que o leilão cuja suspensão se pretendia já 

ocorrera. No mais, quanto ao pedido inserto no petitório retro, acentuo que 

a apresentação da nota fiscal no presente momento processual em nada 

muda o atual estágio do processo, eis que, tal documento é imprescindível 

na fase de liquidação/cumprimento de sentença. Alfim, considerando o 

interesse da parte autora na resolução amigável da lide, designo audiência 

de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2018 às 14h. Intime-se. 

Expeça-se o necessário Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025462-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA PROENCA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025462-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALINE 

FERNANDA PROENCA DA ROSA Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de 

ID. 10568512. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, já qualificada na presente ação, contra ALINE 

FERNANDA PROENCA DA ROSA, igualmente qualificado. Na exordial o 

autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo MARCA: FIAT, 

MODELO: PALIO FIRE ECONOMY CHASSI: 9BD17164LB5727533, COR: 

PRETA ANO: 2011/2011, PLACA: NJQ3611 RENAVAN: 284255980, com o 

argumento de que a devedora encontra-se inadimplente com parcelas do 

contrato de financiamento celebrado entre as partes. A presente ação foi 

devidamente instruída com o demonstrativo do débito e o instrumento de 
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notificação para efeitos de constituição em mora da parte devedora. 

Assim, estando preenchidos os requisitos necessários para a concessão 

da liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do 

Decreto-lei n. 911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. Comprovado o pagamento das 

custas iniciais, expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a peça vestibular, depositando-se o bem 

em mãos dos procuradores da instituição financeira requerente, mediante 

termo de compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA 

ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO 

DA MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas da parte autora. Cumpra-se 

nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e incluam-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019517-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA NEVES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019517-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FRANCISCO 

PEREIRA NEVES FILHO Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 

10286073. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, já qualificada na presente ação, contra FRANCISCO 

PEREIRA NEVES FILHO, igualmente qualificado. Na exordial o autor 

requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo MARCA: CHEVROLET, 

MODELO: CELTA 1.0L LT CHASSI: 9BGRP48F0CG171453, COR: PRATA 

ANO: 2011/2012, PLACA: NPM4722 RENAVAN: 328928348, com o 

argumento de que o devedor encontra-se inadimplente com parcelas do 

contrato de financiamento celebrado entre as partes. A presente ação foi 

devidamente instruída com o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte devedora. 

Assim, estando preenchidos os requisitos necessários para a concessão 

da liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do 

Decreto-lei n. 911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. Comprovado o pagamento das 

custas iniciais, expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a peça vestibular, depositando-se o bem 

em mãos dos procuradores da instituição financeira requerente, mediante 

termo de compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA 

ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO 

DA MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas da parte autora. Cumpra-se 

nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e incluam-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013011-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL EDUARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1013011-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAPHAEL 

EDUARDO DA SILVA Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 

10308219. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, já qualificada na presente ação, contra RAPHAEL 

EDUARDO DA SILVA, igualmente qualificado. Na exordial o autor requereu 

a busca e apreensão de 01 (um) veículo MARCA: HYUNDAI, MODELO: 

AZERA 3.3 V6 CHASSI: KMHFC41DP9A389578, COR: PRATA ANO: 

2008/2009, PLACA: NLN0240 RENAVAN: 124454933, com o argumento de 

que o devedor encontra-se inadimplente com parcelas do contrato de 

financiamento celebrado entre as partes. A presente ação foi devidamente 

instruída com o demonstrativo do débito e o instrumento de notificação 

para efeitos de constituição em mora da parte devedora. Assim, estando 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do Decreto-lei n. 

911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a busca e apreensão do 

bem descrito na exordial. Comprovado o pagamento das custas iniciais, 

expeça-se mandado de busca e apreensão do bem descriminado no 

contrato anexo a peça vestibular, depositando-se o bem em mãos dos 

procuradores da instituição financeira requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas da parte autora. Cumpra-se 

nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e incluam-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016238-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1016238-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JAMIL BENEDITO 

MARINHO CORREA FILHO Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 

10298848. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, já qualificada na presente ação, contra JAMIL BENEDITO 

MARINHO CORREA, igualmente qualificado. Na exordial o autor requereu a 

busca e apreensão de 01 (um) veículo MARCA: TOYOTA, MODELO: 

COROLLA XEI20FLEX CHASSI: 9BRBDWHE6H0318578, COR: BRANCA 

ANO: 2016/2017, PLACA: QBQ6000 RENAVAN: 1090471448, com o 

argumento de que o devedor encontra-se inadimplente com parcelas do 

contrato de financiamento celebrado entre as partes. A presente ação foi 

devidamente instruída com o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte devedora. 

Assim, estando preenchidos os requisitos necessários para a concessão 

da liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do 

Decreto-lei n. 911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. Comprovado o pagamento das 

custas iniciais, expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a peça vestibular, depositando-se o bem 

em mãos dos procuradores da instituição financeira requerente, mediante 

termo de compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA 

ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO 

DA MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas da parte autora. Cumpra-se 

nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e incluam-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037292-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAILSON DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1037292-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: NAILSON DE 

SOUZA NEVES Visto etc. A constituição em mora do devedor deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 

Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação 

sempre deve ser dirigida ao endereço do cliente, que consta no contrato. 

Destaco, que não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo 

comprador neste caso, bastando apenas o recebimento da notificação, 

porém somente se a notificação foi direcionada ao endereço constante no 

contrato. Caso outro, seria considerada válida para comprovação da mora 

a notificação enviada a endereço diverso do contrato se o recebimento da 

notificação for pessoal, ou seja, se constasse a assinatura do devedor. 

No caso dos autos, verifica-se, que a notificação do réu, realizada 

através de notificação extrajudicial, foi expedida para endereço diverso 

daquele que consta no contrato. Por esta razão, tendo em vista que a 

correspondência de notificação do requerido foi encaminhada a endereço 

diverso do que consta no contrato, nos termos do art. 330, I, do CPC, deve 

o autor emendar a inicial para trazer aos autos comprovante válido de 

notificação sob pena de indeferimento desta, em quinze (15) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Jorge Iafelice dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037306-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCARA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1037306-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: JUCARA DE LARA Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL SA, pessoa jurídica 

de direito privado, já qualificada na presente ação, contra JUCARA DE 

LARA, igualmente qualificada. Na exordial o autor requereu a busca e 

apreensão de 01 (um) veículo marca NISSAN modelo MARCH S 1.0 16V 

FLEX, ano fabricação 2016, chassi 94DFFUK13GB201582, placa 

QBS7443, cor PRETA e renavam nº 001087856687, com o argumento de 

que a devedora encontra-se inadimplente com parcelas do contrato de 

financiamento celebrado entre as partes. A presente ação foi devidamente 

instruída com o demonstrativo do débito e o instrumento de notificação 

para efeitos de constituição em mora da parte devedora. Assim, estando 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do Decreto-lei n. 

911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a busca e apreensão do 

bem descrito na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem descriminado no contrato anexo a peça vestibular, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da instituição financeira requerente, 

mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA 

COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA 

PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo 

autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

(cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a 

contar da execução da liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas da 

parte autora. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e 

incluam-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para 

serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038169-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIO M C FILHO - ME (AUTOR)

ENEIDE MARIA MAGALHAES COSTA (AUTOR)

ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO)

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1038169-40.2017.8.11.0041 AUTOR: ELISIO M C FILHO - ME, 

ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO, ENEIDE MARIA MAGALHAES COSTA 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Visando a segura apreciação 

do pedido de AJG formulado na inicial, determino que todos os autores, no 

prazo de 15 dias, acostem aos autos, comprovante da condição financeira 

noticiada na espécie. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028299-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028299-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento da diligencia do oficial de 

justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, em quinze (15) dias, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 19 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027753-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027753-13.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EXECUTADO: AUTO POSTO TREVISAN EIRELI, CARLOS 

DALY DALCOL TREVISAN Vistos. Trata-se de execução de titulo 

extrajudicial promovida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de 

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI e Outro, na qual o Exequente formula 

pedido para concessão de arresto initio littis para realização de bloqueio 

de valores via Bacenjud dos ativos financeiros dos Executados, até o 

limite de R$ 636.924,36 (seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e 

quatro reais e trinta e seis centavos). Pois bem. Sobre a possibilidade de 

aplicar medidas urgentes no processo de execução, cabe transcrever o 

art. 799, inciso VIII, do CPC, vejamos: “Art. 799. Incumbe ainda ao 

exequente: [...] VIII - pleitear, se for o caso, medidas urgentes;” (grifamos) 

Ainda sobe o tema, urge transcrever o entendimento doutrinário, in verbis: 

“As medidas urgentes (p. ex., arresto de bens) podem ser requeridas e 

concedidas no próprio processo de execução; não dependem de 

instauração de processo próprio para tanto.”[1] (grifo nosso) Sobre o 

objeto perseguido na liça, é oportuno também colacionar o artigo 301 do 

CPC, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode 

ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro 

de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.” ( Destarte, ensina-nos o art. 300 do mesmo 

código: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, os requisitos para a 

concessão da medida cautelar são a existência da probabilidade do direito 

afirmado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, não se 

encontram configurados, considerando que os elementos de convicção 

até então reunidos na contenda, não denotam a probabilidade do direito, 

pois apesar da alegação de eventual fraude pelos Executados, inexiste 

qualquer indício nos autos nesse sentido. Tanto o é que, da narrativa 

factual da inicial, o Exequente afirma que “é possível que os executados 

estejam dissipando o seu patrimônio com o intuito de fraudar seus 

credores...”. Ora, neste ínterim, tal exposição deveria ser robustamente 

demonstrada para concessão da liminar, o que não se desincumbiu a 

priori. Entrementes, verifico também a inexistência de perigo de dano, bem 

como o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a ausência de 

comprovação da argumentação exordial à consubstanciar a tese de 

fraude ou da recalcitrância dos devedores em satisfazer o débito 

referenciado e da dilapidação patrimonial dos Executados, pois estes 

relatos não são corroboradas pelos documentos que escoltam a peça de 

ingresso, circunstâncias que jungidas recomendam o indeferimento do 

pleito in limine litis formulado. Isto posto, INDEFIRO a liminar pretendida, vez 

que não me convenço da ocorrência dos mínimos requisitos legais para 

sua concessão, consoante preconiza o art. 300, do CPC. Ademais, 

expeça-se o mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Ressalte-se que, o processo está pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, 

condicionando-se a expedição do mandado de citação à comprovação do 

pagamento destas. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento 

da diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 
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14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 5 de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Theotonio Negrão e outros. Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor. 47 ed. Atual. e reform. – São Paulo: 

Saraiva. 2016. Pg. 736.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029446-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA B JOR EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029446-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: TRANSPORTADORA B JOR EIRELI Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 25 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025775-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERINDO DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025775-98.2017.8.11.0041 AUTOR: NERINDO DIAS DE 

AMORIM RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade econômica do 

Autor, servidor público estadual com renda mensal em torno de R$ 

8.187,45 (Documento ID. 9528958, pág. 22) e sobretudo por não 

comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais 

apesar da alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita postulada. Isto, pois, a nova Lei Processual 

n. 13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Nesse sentido, é elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas 

auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é 

o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Desta feita, verifico que inexiste 

pressupostos legais para concessão da gratuidade, pois não há 

comprovação da alegada pobreza. Portanto, nos termos do art. 101, § 2º, 

do NCPC, outorgo ao Autor o prazo de cinco (05) dias para recolher as 

custas e taxa judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024761-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA BORGHETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1024761-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SILMARA 

BORGHETTI Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 
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depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, 

por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente 

pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 14 de 

agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027622-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR FERREIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027622-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: PAULO CESAR FERREIRA LOPES Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 5 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027634-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENICIUS WOSHINGTON DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027634-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: VENICIUS WOSHINGTON DE JESUS Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 5 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027457-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FELIX DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1007 de 1102



Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027457-88.2017.8.11.0041 AUTOR: GONCALINA FELIX DA 

SILVA SANTOS RÉU: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. 

Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade econômica da 

Autora, funcionária pública estadual, cujos proventos mensais são em 

torno de R$ 5.861,58 (cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais) e 

sobretudo por não comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e 

taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, entendo incabível a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Isto, pois, a nova 

Lei Processual n. 13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Nesse sentido, é elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas 

auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é 

o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Desta feita, verifico que inexiste 

pressupostos legais para concessão da gratuidade, pois não há 

comprovação da alegada pobreza. Portanto, nos termos do art. 101, § 2º, 

do NCPC, outorgo à Autora o prazo de cinco (05) dias para recolher as 

custas e taxa judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 5 de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037137-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCALA CONSTRUCOES,SANEAMENTOS,AGROPE E TRANSPORTES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1037137-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

T O Y O T A  D O  B R A S I L  S . A .  R E Q U E R I D O :  S C A L A 

CONSTRUCOES,SANEAMENTOS,AGROPE E TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 11141135), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 11141135, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito 

em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037628-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1037628-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA 

Despacho Vistos etc. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar 

nos autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. AT/Cuiabá, 18 de dezembro 

de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038070-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038070-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GILSON DOS SANTOS 

SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 

2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000467-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 
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1000467-60.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

tutela antecipada, pois, tenho que tal matéria se confunde com o mérito, 

portanto, será apreciado quando do julgamento da demanda. Inclusive, o 

requerido se manifestou quanto à negativação do nome do avalista da 

empresa requerente, estando este inadimplente com parcelas de 

empréstimos pessoais, pessoa física, e não quanto ao contrato objeto da 

demanda, em sede de contestação. II – Especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 14 de 

setembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019991-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022905-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIJAIME NUNES BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1022905-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DIJAIME NUNES 

BARBOZA DESPACHO Cumpra-se. M/Cuiabá, 11 de dezembro de 2017. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1024443-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR SILVA CAMBUI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1024443-96.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A DEPRECADO: MARCOS CESAR SILVA CAMBUI 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se o patrono da parte autora 

para apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida no ID nº 9341736, pelo juízo deprecante da Comarca de 

Porto Velho - RO, em 12/06/2017, com urgência. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1029692-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1029692-28.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO BRADESCO S.A. 

DEPRECADO: GABRIEL STAUT ALBANEZE Despacho Vistos etc. 

Certifique a Secretaria o cumprimento da decisão contida no ID 10067605. 

Cumpra-se. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038210-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038210-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE APARECIDA MONTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000181-82.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: IVONETE APARECIDA MONTANA DA SILVA Despacho 

Vistos etc. Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema 

Infojud, em relação à Receita Federal, da executada: - Ivonete Aparecida 

Montana da Silva, CPF n° 420.386.501-87. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038373-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038373-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038560-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMBERTO PEDROSO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 8 5 6 0 - 9 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JAMBERTO 

PEDROSO DE BARROS Decisão interlocutória Vistos etc. I – Compulsando 

os autos verifico que o endereço postado na notificação de ID 11242239, 

é diverso do presente contrato juntado no ID 11242239, sendo assim não 

válida a certidão da notificação, não restando comprovada assim, a mora 

do requerido. A notificação de forma correta é requisito indispensável 

para a para propositura da ação de busca e apreensão. II – Diante disso, 

intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038738-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA SANTOS CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 8 7 3 8 - 4 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CAMILLA 

SANTOS CORREA Despacho Vistos etc. I – Compulsando os autos 

verifico que o endereço postado na notificação de ID 11257604, é diverso 

do presente contrato juntado no ID 11257603, sendo assim não válida a 

certidão da notificação, não restando comprovada assim, a mora do 

requerido. A notificação de forma correta é requisito indispensável para a 

propositura da ação de busca e apreensão. II – Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038823-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 8 8 2 3 - 2 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038830-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 8 8 3 0 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038835-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 8 8 3 5 - 4 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: A. C DE GOIAS - 

ME Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON CONCEICAO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000033-37.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KLEVERSON CONCEICAO DE MORAIS 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR XAVIER DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000034-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEONOR XAVIER DOS SANTOS 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000043-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEIDE MENDES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000043-81.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WARLEIDE MENDES PEREIRA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020709-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1020709-40.2017.8.11.0041 AUTOR: BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO 

GUIMARAES RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Despacho 

Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019609-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1019609-50.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000012-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (RÉU)

PATRICIA BUENO MUSSI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000012-61.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: BUENO 

MUSSI & CIA LTDA - ME - ME, PATRICIA BUENO MUSSI Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000021-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (RÉU)

PATRICIA BUENO MUSSI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000021-23.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: BUENO 

MUSSI & CIA LTDA - ME - ME, PATRICIA BUENO MUSSI Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1008278-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1008278-71.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO CATERPILLAR S.A. 

DEPRECADO: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 

Despacho Vistos etc. Intime-se o autor para manifestar acerca da certidão 

negativa lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça no ID 10863865, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1031301-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAMAR LIMA DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1031301-46.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO ITAUCARD S/A 

DEPRECADO: IRAMAR LIMA DA SILVA Despacho Vistos etc. Certifique a 

Secretaria acerca do decurso de prazo para cumprimento da decisão 

contida no ID 10208544. Cumpra-se. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1034026-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON NEY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES (DEPRECADO)

TERRA VIVA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034026-08.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL S.A 

DEPRECADO: TERRA VIVA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, 

NELSON NEY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES Despacho Vistos etc. 

Cumpra a Secretaria a decisão proferida no ID nº 10589796, pelo juízo 

deprecante da Comarca de Goiânia - GO, em 18/10/2017, com urgência. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000498-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILCELAINE DURAM (DEPRECADO)

MAGNO IVO BRINGHENTTI (DEPRECADO)

JOSE DURAN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000498-80.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT DEPRECADO: MAGNO IVO BRINGHENTTI, JOSE DURAN, 

GILCELAINE DURAM Despacho Vistos etc. Cumpra a Secretaria a decisão 

proferida no ID nº 4581637, pelo juízo deprecante da Comarca de Pedra 

Preta - MT, em 18/11/2016, com urgência. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002589-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS COELHO SANTOS (DEPRECADO)

CONSTRUCIL CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1002589-46.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO BRADESCO S.A. 

DEPRECADO: CONSTRUCIL CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME, TEREZINHA 

DE JESUS COELHO SANTOS Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se 

o patrono da parte autora para apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida no ID nº 4728668, pelo juízo deprecante da Comarca de 

Rio Verde de Mato Grosso - MS, com urgência. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013585-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN OAB - PR21777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI MAZZUTTI PECHARKI (DEPRECADO)

ROSANGELA RODRIGUES LEITE PECHARKI (DEPRECADO)

CELIO PECHARKI (DEPRECADO)

VADIOMIR PICHARKI (DEPRECADO)

NAIR DE OLIVEIRA PECHARKI (DEPRECADO)

NIVALDO PECHARKI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1013585-06.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL SA 

DEPRECADO: NIVALDO PECHARKI, NOELI MAZZUTTI PECHARKI, CELIO 

PECHARKI, ROSANGELA RODRIGUES LEITE PECHARKI, VADIOMIR 

PICHARKI, NAIR DE OLIVEIRA PECHARKI Despacho Vistos etc. I – 

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. II – Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a 

Secretaria a decisão proferida no ID nº 6762749, pelo juízo deprecante da 

Comarca de Araucária - PR, com urgência. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002127-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ANTONIO DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 2 1 2 7 - 8 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  D E P R E C A N T E :  E M B R A C O N 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DEPRECADO: LUCIMAR 

ANTONIO DOS SANTOS Despacho Vistos etc. Cumpra a Secretaria a 

decisão proferida no ID nº 4700476, pelo juízo deprecante da Comarca de 

Rio Verde - GO, com urgência. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000091-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1 0 0 0 0 9 1 - 4 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1 0 0 0 0 9 3 - 1 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DESPACHO Vistos e etc Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000095-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1 0 0 0 0 9 5 - 7 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000177-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000177-11.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI - 

ME DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000195-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MARCHIORI STEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000195-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: CRISTINA MARCHIORI STEIN 

DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 
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pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000217-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANELSON NASCIMENTO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000217-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EVANELSON NASCIMENTO SANTOS 

DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000102-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000102-69.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA, RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1038527-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HELIO SANTOS RENNER OAB - RS81679 (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038527-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME Despacho 

Vistos etc. Intimem-se as partes para requerem o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1038527-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HELIO SANTOS RENNER OAB - RS81679 (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038527-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME Despacho 

Vistos etc. Intimem-se as partes para requerem o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022141-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1022141-94.2017.8.11.0041 AUTOR: REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA, GERALDO ALUIZIO GUIMARAES RÉU: ITAU UNIBANCO S/A 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Tendo em vista o Ofício 

Circular n. 214/2017 – Protocolo n. 0001785-92.2015.8.11.0000, de 

27.07.2017, Comunicação n. 03/2015-DOF, e o disposto no CNGC-CJ – 

Foro Judicial, Capítulo I, Seção 2, artigos 17 e 18, que determinou a todos 

os magistrados a realização de correição ordinária em suas respectivas 

varas, bem ainda, o grande acúmulo de processos que tramitam nesta 

Secretaria e a necessidade de prorrogação do prazo de correição 

ordinária, entendo necessária a redesignação da audiência designada 

nestes autos. Desta forma, os autos devem retornar para a audiência 

após a correição ordinária, devendo preferencialmente ser obedecida a 

ordem cronológica, conforme determina o Código de Processo Civil. Assim, 

redesigno esta audiência de conciliação para o dia 06/02/2018 às 15:00 

horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar proposta de acordo e 

comparecer à audiência munidas das propostas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 26 de 

setembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030822-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1030822-53.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAQUIM FELIPE SPADONI RÉU: 
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BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Joaquim Felipe Spadoni ingressou 

com Ação Declaratória C/C Consignação Em Pagamento com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência em face de BMW Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Afirma o requerente que 10/08/2015 as 

partes firmaram contrato de financiamento denominado “Sing & Go” 

número 058627/15C, para aquisição de veículo BMW 535iM Sport 14/15, 

através do qual o autor pagaria 24 parcelas de juros do saldo contratado, 

e na última parcela, com vencimento em 12/08/2017, pagaria o valor de R$ 

132.500,00, para quitação do contrato, ou ainda teria a “opção-garantia” 

de recompra do veículo pela concessionária, em valor não inferior a 50% 

do valor da nota fiscal. Que em 09 de agosto de 2017, supostamente 

antes de vencida a última parcela, o Autor entrou em contato com a BMW 

Financeira, através de seu canal de atendimento ao cliente, afirmando que 

não gostaria de se desfazer do carro nesse momento e se seria possível 

um refinanciamento da última parcela. Que o requerido fez afirmação 

positiva sobre o refinanciamento, questionando se o autor preferiria 

refinanciar com ou sem entrada, tendo o autor escolhido sem entrada. 

Afirma que a atendente do requerido afirmou que enviaria proposta por 

e-mail, ao qual o Autor deveria responder com o seu “de acordo”. Aduz 

que o requerido enviou para o autor e-mail com proposta de 

refinanciamento em 09/08/2017, todavia, posteriormente voltou atrás, 

afirmando que o refinanciamento não teria sido aprovado. Afirma que a 

conduta do requerido, vez que, pelo fato de não ter recusado antes o 

refinanciamento, retirou do autor a opção contratual da revenda garantida 

do carro à concessionária, por um valor não inferior a 50% da nota fiscal 

de compra. Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja deferido o 

depósito em juízo das parcelas contratuais, nos moldes da proposta 

apresentado pelo requerido, suspendendo-se todos os efeitos de eventual 

mora do Autor com relação ao contrato nestes autos questionado, 

determinando-se que o requerido se abstenha de incluir o nome do Autor 

nos bancos de dados de restrição de crédito, em especial no SPC, 

SERASA e BACEN, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada 

por este Juízo. É o relatório. Fundamento e Decido. Em sede de 

antecipação de tutela, pugna o requerente seja autorizado o depósito em 

juízo do valor que entende como devido, qual seja, o montante de R$ 

4.173,28 (quatro mil cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos), 

até final julgamento da demanda bem ainda, para que o requerido exclua 

e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito. Constitui requisito básico e fundamental à obtenção de 

qualquer tutela antecipada uma prévia verificação de efetiva probabilidade 

de existência do direito pretendido, ou, na expressão legal, que o julgador 

se convença da verossimilhança da alegação (art. 300 do CPC). No caso 

vertente, da análise dos fundamentos expostos pelo requerente, na 

petição inicial, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores, 

dentre eles a fumaça do bom direito em suas alegações. Tenho como 

razoável aceitar o depósito do valor indicado na exordial, pois tais 

depósitos não trarão prejuízo ao banco requerido, visto que as questões 

impugnadas serão oportunamente analisadas quando do julgamento da 

ação declaratória. Vale ressaltar que, na hipótese de eventual 

improcedência do pedido principal da declaratória, parte do débito já estará 

à disposição do juízo e poderá ser levantada pela instituição financeira. 

Frise-se, ainda, que, caso seja reconhecida a insuficiência dos valores 

depositados, estes serão objeto de complementação, com a incidência de 

juros e correção, mostrando-se infundado o prejuízo para o banco credor. 

Desta forma, presentes os pressupostos legais, defiro o pleito de 

antecipação de tutela, todavia, em parte e condicionado ao depósito em 

juízo do valor indicado na exordial. Assim, intime-se o requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em juízo o valor mensal de R$ 

4.173,28 (quatro mil cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos), 

até o 5º dia útil de cada mês, em caso de atraso podendo/devendo 

incorrer em juros de mora de 1% ao mês, correção monetária calculada 

pelo INPC e multa de 2%, comprovando-se o depósito nos autos. Havendo 

a consignação em juízo dos valores conforme determinado, intime-se o 

requerido para que, no prazo de 48 horas, promova a exclusão do nome 

da requerente de quaisquer órgãos de proteção ao crédito que 

eventualmente tenha sido incluído e que venha a se abster de realizar 

novas inclusões até ulterior deliberação. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 334 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Diante do pedido da parte autora, vindo na exordial, bem 

ainda, tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, 

que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante concessões 

mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de 

conciliação, para o dia 07/02/2018 às 15:00 horas, para tentativa de 

conciliação nos presentes autos, devendo as partes, comparecerem à 

audiência munidas de proposta de solução amigável. E para tanto, 

intimem-se as partes. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de 

outubro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035586-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 5 5 8 6 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: L.O. DANTAS 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Despacho Vistos etc. Defiro o pedido 

do Banco requerente (ID 11222580) e concedo o prazo de 30 (trinta) dias 

para comprovar mora do requerido. Decorrido o referido prazo, sem 

manifestação, intime-se o requerente, para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036074-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 6 0 7 4 - 3 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LAURA VIEIRA 

DA SILVA Despacho Vistos etc. Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Laura Vieira da 

Silva. Entre os documentos que acompanham a inicial, percebe-se a 

ausência do contrato em que se funda o pedido e o demonstrativo 

atualizado da planilha de débito. Assim sendo, intime-se a parte 

requerente, para apresentar os documentos necessários, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da liminar, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MORAIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000260-27.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: LINDOMAR MORAIS DO NASCIMENTO Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035838-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MUNIZ NAZARETH (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar o comprovante de pagamento das 

diligências do senhor Oficial de Justiça, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035931-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar o comprovante de pagamento das 

diligências do senhor Oficial de Justiça, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000270-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM BARROS NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000270-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILLIAM BARROS NOVAES 

DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000336-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000336-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA 

SILVA DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012959-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARDAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 1 2 9 5 9 - 8 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLOS 

HENRIQUE BARDAIO Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente para 

cumprir integralmente a decisão contida no ID 6719232, trazendo aos 

autos o demostrativo da planilha de débito , visto que os dados 

apresentados estão incompletos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012959-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARDAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 1 2 9 5 9 - 8 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLOS 

HENRIQUE BARDAIO Despacho Vistos etc. Intime-se e cumpra-se, com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1016 de 1102



determinado na decisão contida no ID 11318103, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006349-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BRITO DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1006349-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: FABIO BRITO DA MATA Despacho 

Vistos etc. I – Homologo o acordo contido no ID 9707485 e suspendo o 

feito, cujo término ocorrerá em 15/01/2018. Aguarde-se na Secretaria o 

cumprimento do referido acordo. II – Decorrido o referido prazo, intime-se 

o requerente para informar acerca do cumprimento do acordo, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022051-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER ALVES RODRIGUES ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 2 2 0 5 1 - 8 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JENNIFER 

ALVES RODRIGUES ROSA Despacho Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Jennifer Alves Rodrigues Rosa. Entre os documentos que 

acompanham a inicial, percebe-se a ausência de informações sobre a 

alienação fiduciária no que concerne ao demonstrativo atualizado da 

planilha de débito. Assim sendo, intime-se a parte requerente, para 

apresentar os documentos necessários, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020800-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI ARRUDA COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a Certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023123-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ZUCK DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1023123-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ALTAIR ZUCK DOS 

SANTOS Despacho Vistos etc. Intime-se o banco requerente para 

emendar a inicial, trazendo aos autos a petição inicial, tendo em vista a 

sua ausência, afim de sanar a irregularidade, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031677-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 1 6 7 7 - 3 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FLAVICK 

MENDES SILVA Despacho Vistos etc. Intime-se o banco requerente para 

emendar a inicial, trazendo aos autos a petição inicial, tendo em vista a 

sua ausência, afim de sanar a irregularidade, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033657-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEIXOTO ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 3 6 5 7 - 1 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE PEIXOTO 

ALENCAR Despacho Vistos etc. Intime-se o banco requerente para 

emendar a inicial, trazendo aos autos a petição inicial, tendo em vista a 

sua ausência, afim de sanar a irregularidade, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032820-56.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 2 8 2 0 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONAN 

MORAES DOS SANTOS Despacho Vistos etc. Intime-se o banco 

requerente para emendar a inicial, trazendo aos autos a petição inicial, 

tendo em vista a sua ausência, afim de sanar a irregularidade, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034107-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 4 1 0 7 - 5 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: OSEIAS 

EVANDRO PINHEIRO Despacho Vistos etc. Intime-se o banco requerente 

para emendar a inicial, trazendo aos autos a petição inicial, tendo em vista 

a sua ausência, afim de sanar a irregularidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036249-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS WAGNER CERQUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 6 2 4 9 - 3 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS WAGNER 

CERQUEIRA DA SILVA Despacho Vistos etc. Intime-se o banco requerente 

para emendar a inicial, trazendo aos autos a petição inicial, tendo em vista 

a sua ausência, afim de sanar a irregularidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LEITE SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000374-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: DIOGO LEITE SAMPAIO Despacho Vistos etc.. Intime-se 

o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032824-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UILZA MARQUES RIBEIRO ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1032824-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: UILZA MARQUES RIBEIRO ROCHA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que a 

requerida compareceu espontaneamente no ID 10832903, apresentando 

contestação e documentos. Ressalto que a análise de manifestações da 

requerida somente podem ser feitas após o cumprimento da liminar, 

consoante disposição do art. 3º, § 3º do Decreto Lei nº 911/69. II – Defiro 

a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. III – Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

MERCEDES BENZ/ E 250 COUPE TURBO 2.0 2P, Ano Fabricação/Modelo 

2013/2014, Chassi WDDKJ3GW7EF224622, Renavam 00593044576, Placa 

FML-7779, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022842-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO OAB - MT22302/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1022842-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO Despacho Vistos etc. 

Intime-se o requerido para manifestar sobre a petição de ID 11155679, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1011297-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. S. D. M. G. -. S. S. M. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. R. (DEPRECADO)

J. A. D. C. Z. (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar quais os bens a serem apreendidos, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco0 dias, indicar em qual ID está descrito os referidos bens para enfim 

possibilitar a expedição do mandado de busca e apreensão, sob pena 

devolução da deprecata sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032640-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

IRLAN ZEITOUN (EMBARGANTE)

ITAMAR ZEITOUN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032640-40.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Recebo 

os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a 

ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

CPC. II – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, bem como se manifestar quanto à oferta de bens à penhora, 

no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 26 de outubro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032728-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1032728-78.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Cite-se a devedora para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 3. Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 de outubro de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033420-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BARRIQUELLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033420-77.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Pugna o 

embargante pela gratuidade da justiça, sob o argumento de falta de 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais e 

nem com os honorários advocatícios. É certo que a Lei nº 1.060/50, e o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não faz distinção entre 

pessoa física ou jurídica para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, porém, as pessoas físicas devem comprovar sua condição de 

miserabilidade, e em relação à pessoa jurídica deve-se analisar com 

cautela, sempre condicionado à comprovação inequívoca da incapacidade 

financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso, não 

comprovando nem mesmo a situação inativa da empresa como menciona 

na exordial. Assim, intime-se o embargante para que comprove a sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas e taxa judiciárias, para o 

qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. II – Ainda, compulsando os autos, verifico o pleito do 

embargante de que o embargado apresente contratos. A jurisprudência 

tem assim se manifestado com relação aos fatos narrados pelo 

embargante: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS 

APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE JUROS QUE EXCEDE O 

DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS FORMULADOS COM 

FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO 

DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. PEDIDOS JULGADOS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO 

FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO AMPARADA EM TESE JURIDICA E 

SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA 

LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS 

NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO 

CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição 

inicial de ação revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada 

de cópia do contrato revisando. 2. Faltando documento indispensável ao 

ajuizamento da ação (art. 283, CPC), não ocorre a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor decorrentes daquele 

documento faltante. (TJ-PR - AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri 

Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 614) (grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando o embargante 

desconhece o que está a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos 

artigos 319, III e VI, 320, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 

381 do STJ, determino ao embargante que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, devendo 

apresentar os contratos antigos que originaram o Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida e outras Avenças de n. 322780912 que pretende 
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controverter, ao que indefiro a apresentação destes pelo embargado. III – 

Também, analisando a inicial de embargos à execução, o embargante não 

elencou em seus pedidos as irregularidades contratuais de cada um dos 

contratos que pretende revisar. Evidente que, pela abrangência do pedido, 

não há como acomodá-los nos limites de uma ação revisional. Intime-se, 

pois, o embargante para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ajustando-a ao que preceituam os incisos III e IV do art. 319 do CPC c/c 

art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. IV – Apensem-se 

aos autos da ação de Execução de n. 1027885-70.2017.8.11.0041, bem 

como certifique-se a tempestividade da apresentação dos presentes 

Embargos. Cumpra-se. Servindo a publicação da presente decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 10 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033628-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar o comprovante de pagamento das 

diligências do senhor Oficial de Justiça, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029157-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029157-02.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022400-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022400-89.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035020-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RISOLEIDE MARIA FERREIRA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035020-36.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000111-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ARGUELHO DE FARIA (EXECUTADO)

OLAVO DA COSTA FARIA (EXECUTADO)

RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000111-65.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito requerendo o que entender de direito, também diante 

da certidão negativa de ID 8034910, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção da ação e arquivamento dos autos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 15 

de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022400-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022400-89.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025275-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DE FREITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1025275-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROBERTO CARLOS DE FREITAS 

Despacho Vistos etc. I – Intime-se o requerente para prestar informações, 

trazendo aos autos o demonstrativo do valor da avaliação e venda do 

veículo, objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias. II – Diante do pedido da 

parte requerida na petição de defesa (ID 10418401), bem ainda, tendo em 

vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam 

a tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 27/02/2018 às 15:00 horas, para tentativa de conciliação nos 

presentes autos, devendo as partes, comparecerem à audiência munidas 

de proposta de solução amigável. E para tanto, intimem-se as partes, 

devendo a intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ser 

feita pessoalmente. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023481-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510/O (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1023481-10.2016.8.11.0041 AUTOR: WILMAR RODRIGUES RÉU: BANCO 

DO BRASIL S/A Despacho Vistos etc. Diante do pedido da parte autora, 

vindo na exordial e petição ID 10104842, bem ainda, tendo em vista as 

inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a 

tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 27/02/2018 às 15:30 horas, para tentativa de conciliação nos 

presentes autos, devendo as partes, comparecerem à audiência munidas 

de proposta de solução amigável. E para tanto, intimem-se as partes, 

devendo a parte requerida ser intimada pelo correio. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 15 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000518-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA COSTA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000518-37.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SEBASTIAO DA COSTA 

MAGALHAES Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000615-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 0 6 1 5 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EVERALDO 

JOSE DA SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023481-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510/O (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1023481-10.2016.8.11.0041 AUTOR: WILMAR RODRIGUES RÉU: BANCO 

DO BRASIL S/A Despacho Vistos etc. Diante do pedido da parte autora, 

vindo na exordial e petição ID 10104842, bem ainda, tendo em vista as 

inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a 

tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 27/02/2018 às 15:30 horas, para tentativa de conciliação nos 

presentes autos, devendo as partes, comparecerem à audiência munidas 

de proposta de solução amigável. E para tanto, intimem-se as partes, 

devendo a parte requerida ser intimada pelo correio. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 15 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000243-88.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Pugna a 

requerente pela gratuidade da justiça, sob o argumento de falta de 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais e 

nem com os honorários advocatícios. É certo que a Lei nº 1.060/50, e o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não faz distinção entre 

pessoa física ou jurídica para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, porém, as pessoas físicas devem comprovar sua condição de 

miserabilidade, e em relação à pessoa jurídica deve-se analisar com 

cautela, sempre condicionado à comprovação inequívoca da incapacidade 

financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso, não 

comprovando nem mesmo a situação inativa da empresa como menciona 

na exordial. Assim, intime-se a requerente para que comprove a sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas e taxa judiciárias, para o 

qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. Servindo a publicação da presente decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032321-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1032321-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: REGIS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Despacho Vistos etc. Defiro o pedido da parte requerente, 

contido no ID 10865718. E para tanto, expeça-se mandado de busca, 

apreensão e citação (ID 10787213), nomeando-se o Sr. Alexandre Brum 

Ribeiro como depositário fiel do bem, ressalto que o comprovante de 

depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça encontra-se às fls. 04 do ID 

10414265. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000683-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. MARTINS LEAO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000683-84.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: M. MARTINS LEAO 

COMERCIO - ME Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000402-31.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Pugna a 

requerente pela gratuidade da justiça, sob o argumento de falta de 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais e 

nem com os honorários advocatícios. É certo que a Lei nº 1.060/50, e o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não faz distinção entre 

pessoa física ou jurídica para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, porém, as pessoas físicas devem comprovar sua condição de 

miserabilidade, e em relação à pessoa jurídica deve-se analisar com 

cautela, sempre condicionado à comprovação inequívoca da incapacidade 

financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso, não 

comprovando nem mesmo a situação inativa da empresa como menciona 

na exordial. Assim, intime-se a requerente para que comprove a sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas e taxa judiciárias, para o 

qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. Servindo a publicação da presente decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025760-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDINEI JOSE MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025760-32.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Daycoval S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

62.232.889/0001-90, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido de Liminar contra Cledinei José Mendes, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 363.127.111-53, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou com o 

requerido uma cédula de crédito bancário n. 10-633926/16, em 

30/05/2016, no valor de R$ 16.127,03 para pagamento em 48 parcelas de 

R$ 627,15, com primeiro vencimento para 30/06/2016 e último para 

30/05/2020, tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 

Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL 4P BÁSICO, Cor BRANCA, Placa OAU 

8470, Ano de Fabricação/Modelo 2011/2012, Renavam 366184148, Chassi 

9BWAA05W8CP046143. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 30/08/2016, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

22.389,26 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos de ID’s 9528118, 

9528122, 9528124, 9528129, 9536103 e 9536126, dentre eles o contrato 

em que se funda o pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual 

foi o requerido constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 

9561424 foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da 

garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para os termos 

da ação. O bem foi apreendido ID 10283151 e o requerido devidamente 
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citado, certidão de ID 10283154. Embora devidamente citado, o requerido 

permaneceu silente, consoante certidão de ID 10673895. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Daycoval S/A 

contra Cledinei José Mendes, acima qualificados, visando à apreensão do 

veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente 

citado para os termos da presente ação, o requerido deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim declaro o 

requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (ID 9528129) e o 

instrumento de protesto de ID 9528129, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 29 de novembro de 2.017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034285-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar o comprovante de pagamento das 

diligências do senhor Oficial de Justiça, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034872-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS LUAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035032-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar 

quanto a Impugnação aos Embargos a Execução juntada nos presentes 

autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035062-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035062-85.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante de 

todas as manifestações das requerentes, defiro, excepcionalmente, o 

recolhimento das custas ao final do processo, ante a alegação de 

impossibilidade momentânea das requerentes de custear as despesas 

processuais, garantindo-lhes, dessa forma, o direito constitucional de 

acesso à Justiça. II – No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as conseqüências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). III – Em que pesem os argumentos expendidos pelas 

requerentes em sua inicial, este juízo se reserva para apreciar o pedido de 

tutela antecipada após a resposta do Banco requerido. IV – Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de 

novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035937-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LUIZA APARECIDA DAMIAN PIAU DE LIMA (EXECUTADO)

CLAUDIA L. A. DAMIAN PIAU DE LIMA COMERCIO - ME (EXECUTADO)
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CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar o comprovante de pagamento das 

diligências do senhor Oficial de Justiça, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035787-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AMORIM DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025379-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014735-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA JUNIOR E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1014735-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: COSTA JUNIOR E CIA LTDA - ME Despacho Vistos etc. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

Aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento de nº 

1013449-35.2017.8.11.0000. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005188-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EXECUTADO)

MARCELO ZANDONADI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a Petição 

em anexo, bem como impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias quanto a referida petição, haja vista que na mesma consta a 

informação de que a parte executada INCOGRAN COMERCIAL E 

EXPORTADORA LTDA não se encontra localizada no endereço indicado 

na exordial, indicando o endereço atualizado da mesma.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036328-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036328-10.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante 

das manifestações do requerente, defiro, excepcionalmente, o 

recolhimento das custas ao final do processo, ante a alegação de 

impossibilidade momentânea do requerente de custear as despesas 

processuais, garantindo-lhes, dessa forma, o direito constitucional de 

acesso à Justiça. II – No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as conseqüências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). III – Em que pesem os argumentos expendidos pelo requerente 

em sua inicial, este juízo se reserva para apreciar o pedido de tutela 

antecipada após a resposta do Banco requerido. IV – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 04 de 

dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036312-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CREDITO DO 

CENTRO NORTE - FETEC-CUT/CN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - DF14982 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MICHELE PINTOS FLORES - ME (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036312-56.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Federação 

dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro Norte – 

FETEC-CUT/CN ajuizou Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Nulidade 

de Documento, Danos Morais e Cancelamento de Protesto com Pedido de 

Tutela de Urgência em face de Banco Bradesco S/A e Michele Pinto Flores 

ME. Afirma a requerente que não houve qualquer relação jurídica entre a 

FETEC e a requerida (Michele) que propiciasse a emissão de título de 

crédito, sendo uma grande surpresa quando tomou conhecimento do 

protesto relativo à duplicata 3003/B, que possui como sacador Michele 

Pinto Flores ME e como apresentante Banco Bradesco S/A. Aduz ser a 

duplicata inexigível, a duplicata fria e assinatura no aceite falsa. Por tais 

motivos, requer em sede de tutela de urgência a sustação do protesto n. 

22006, datado de 21/06/2016, referente à duplicata 3003/B, com 

vencimento em 30/05/2016 e a citação dos requeridos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em sede de antecipação de tutela, pugna a 

requerente a sustação do protesto n. 22006. Assim, considerando os 

argumentos expendidos pelo requerente e apoiados pelos documentos 

acostados aos autos, em especial de ID’s 10924676 e 10924762, que 

demonstram a divergência de assinaturas constantes na referida 

duplicata, ora levada a ser apontada, para após protestar o título 

representativo da mesma, entendo presentes o perigo de dano e também o 

risco ao resultado útil do processo, em conformidade do artigo 300, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sustando os 

efeitos do protesto do título indicado no documento de ID 10924705, 

fornecido pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá. Expeça-se o necessário, 

imediatamente, via malote digital. Citem-se os requeridos para, querendo, 

contestarem o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 04 de dezembro 

de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036553-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA BRUNO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar A GUIA DE EMISSÃO DE PAGAMENTO ( 

no qual consta o nº da guia, sem a qual torna-se impossível encaminhar o 

mandado para a Central de Mandados), desta feita, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para depositar a diligência para condução do 

Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito da referida 

diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de GUIA no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036722-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036722-17.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Ana Maria 

da Rosa ingressou com Ação Revisional de Cláusulas e Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de 

Banco Pan S/A. Afirma a requerente que firmou com o requerido um 

contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no valor de R$ 

14.000,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 520,26. Que vinha efetuando 

o pagamento das parcelas mensais via boleto bancário, porém passou por 

dificuldades financeiras e não conseguiu mais adimplir com as parcelas, e 

agora o requerido efetua a cobrança de valores extremamente onerosos. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja autorizada a 

consignação em juízo no valor contratado, determinando ao requerido a 

exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

seja mantido na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pelo exposto em sua 

petição inicial, por se tratar tão somente de ação de consignação em 

pagamento, defiro o pedido da requerente para depósito em juízo, 

entretanto, condicionado ao depósito de todas as parcelas em atraso até a 

data do efetivo depósito. Assim, intime-se a requerente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consigne em juízo tal valor. Por se tratar de prestações 

periódicas, uma vez consignada a primeira parcela, poderá o autor 

continuar a consignar as que forem vencendo sucessivamente, desde 

que o faça mediante expedição de guia mensal da secretaria até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Após, cite-se 

o requerido para levantar a importância depositada ou oferecer 

contestação, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1035968-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. TRANSPORTE - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035968-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: A. R. TRANSPORTE - EIRELI - ME Despacho Vistos etc. 

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais. Apresentado o documento nos termos 

acima, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 11 de dezembro de 2017. Juiz 
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Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037596-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL SOARES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037596-02.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Citem-se os 

requeridos para, querendo, contestarem o feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033594-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAMIS DE ARRUDA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033594-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VAMIS DE ARRUDA RAMOS 

Despacho Vistos etc. Defiro o pedido contido no ID 11046129, concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias para o requerente apresentar o comprovante de 

mora do devedor. Decorrido o referido prazo, sem manifestação, intime-se 

o requerente para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE SANTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000731-43.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: GIOVANE SANTIN Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DIAS (EXECUTADO)

PATRICIA HELENA AMARAL DIAS (EXECUTADO)

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

NATALIA AMARAL DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000823-21.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME, 

NATALIA AMARAL DIAS, MARCO ANTONIO DIAS, PATRICIA HELENA 

AMARAL DIAS Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000825-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI (RÉU)

VIVIANE REGINA CLAUDINO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000825-88.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: APIS 

COMERCIO INFORMATICA EIRELI, VIVIANE REGINA CLAUDINO Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000747-94.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000747-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ALYSSON DE OLIVEIRA SOUZA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000766-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000766-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JOSE DE PAULA Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000771-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DOS SANTOS BELEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000771-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: LARISSA DOS SANTOS BELEM 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000875-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLINY KELLE SEABRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000875-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: KEROLINY KELLE SEABRA SILVA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037326-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO que em análise aos documentos encartados aos autos não 

logrei êxito em localizar A GUIA E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

DAS DILIGÊNCIAS DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, sem a qual torna-se 

impossível encaminhar o mandado para a central de mandados, desta feita 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036881-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU 02691482138 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036881-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU 

02691482138 Despacho Vistos etc. Defiro o pedido contido no ID 

11189035 e suspendo o presente feito pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037512-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM BARRETO SILVEIRA (EXECUTADO)

JOSE RICARDO ORRIGO GARCIA (EXECUTADO)

TECNOMAPAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1037512-98.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
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EXECUTADO: TECNOMAPAS LTDA, RUBEM BARRETO SILVEIRA, JOSE 

RICARDO ORRIGO GARCIA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se 

os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo 

Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037523-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA JOSE PAIXAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

OLIVEIRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1037523-30.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: OLIVEIRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, JOAO 

BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE PAIXAO DE OLIVEIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 869333 Nr: 9052-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EDVALDO DA SILVA, EDEVALDO 

ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 978874 Nr: 13495-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 54, desentranhe-se o mandado de busca, 

apreensão e citação de fls. 49, aditando-o quanto ao atual endereço do 

requerido declinado às fls. 54, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC.

II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento.

III – Autorizo a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário.

 IV – Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do depósito 

da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 58332 Nr: 7214-05.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ODEMAR GATTAS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 181.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819857 Nr: 26131-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. CARLI NETO ME, DINARTI VITOR DE 

ALMEIDA CARLI JUNIOR, ORLANDO CARLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859187 Nr: 1071-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO SANTOS FRANÇA - ME, LUIS 

ANTONIO SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 54, defiro o pedido de fls. 56.

Citem-se os requeridos por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 899696 Nr: 29592-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MAXIMO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 335924 Nr: 6685-39.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME, JAQUELINE 

ELISABETE BRUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERREIRA 

PONTES - OAB:14.353-PE, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702/MT, 

vanderlei josé bobrowski - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação de fls. 110, defiro o pedido para citação 

postal dos requeridos, e, para tanto expeça-se carta de citação (via 

postal, com AR), no endereço indicado às fls. 53, com urgência.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389794 Nr: 25222-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou o comprovante de 

pagamento de diligência, IMPOSSIBILITANDO o prosseguimento do feito, 

assim sendo , impulsiono os autos para intimar NOVAMENTE a parte 

autora para depositar a diligência para condução do Oficial de Justiça 

comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 728557 Nr: 24486-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLENE RIBEIRO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 766634 Nr: 19397-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS SANTANA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8194 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 863373 Nr: 4333-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 873100 Nr: 11891-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ONTÃO ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 954193 Nr: 2167-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SERGIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito, pelo prazo máximo de 6 (seis) 

meses, consoante o disposto no artigo 313 do Código de Processo Civil, 

posto que a suspensão não tem o condão de eternizar o feito sem, 

contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos na 

secretaria.

Assim, transcorrido o referido prazo, intime-se o requerente, 

pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1035867 Nr: 39528-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DA SILVA OVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - 

OAB:8125 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para manifestar acerca da certidão negativa lavrada pelo 

Sr. Oficial de Justiça às fls. 14/15, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 27811 Nr: 1904-28.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA, ELIAS FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos etc.

Diante da impugnação ao cálculo da Contadoria apresentada pelo banco 

exequente às fls. 241/246 e 247/263, remetam-se os autos novamente à 

Contadoria Judicial para ciência, manifestação e se for o caso para 

realizar novo cálculo.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407198 Nr: 39225-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, da requerida 

Transportadora Progresso LTDA – EPP, CNPJ n. 26.805.200/0001-05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 432104 Nr: 12081-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM ATACADISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 
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requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

(...). , julgado em 13/09/2016, DJe 30/09/2016).Com base nestas 

premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente merece acento, na medida em que a impossibilidade de 

satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de 

exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do 

Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro 

extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do 

CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746895 Nr: 44121-27.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ RACHID JAUDY - ME, CARLOS 

JOSÉ RACHID JAUDY, WILLIAN LUCIANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Torno sem efeito a sentença proferida às fls. 60, tendo em vista que o 

requerente se manifestou tempestivamente nos autos, inexistindo, assim, 

inércia da parte autora apta a caracterizar o abandono da ação.

II - Atualize os dados cadastrais do patrono do Banco exequente, 

conforme pedido de fls. 61, a fim de que as intimações sejam realizadas 

em nome do advogado apontado na petição de fls. 64.

III – Defiro o pedido de fls. 65, expedindo-se mandado de citação, 

aditando-o quanto ao atual endereço do requerido declinado às fls. 45, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC; e, 

considerando a realização do depósito referente à diligência do Oficial de 

Justiça (fls. 66), cumpra-se com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773066 Nr: 26196-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERI RIBEIRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 

210.137, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito. Com base 

nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído à requerida nos autos pela ausência da execução da 

liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776212 Nr: 29508-65.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PIMENTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112.409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:OAB/SP 

155574

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

I – Tendo em vista o equívoco na sentença de fls. 143, item II, constato que 

os valores remanescentes na Conta Única são valores incontroversos e 

não são decorrentes de pagamento de condenação, multa ou bloqueio, 

(fls. 139).

Sendo assim, tais quantias devem ser liberadas ao requerente, defiro o 

pedido de fls. 150, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nestes autos em nome do patrono do requerente, consoante 

informações de fls. 150.

II – Cumprido o item anterior, certifique a Secretaria acerca do trânsito em 

julgado da sentença de fls. 143.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786706 Nr: 40614-24.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLDEN TÚLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ART. 

JOALHEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:10589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788891 Nr: 43733-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812499 Nr: 18991-64.2013.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILENE DUARTE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON S. QUINTEIRO 

DE ALMEIDA - OAB:12358/MT, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:15865/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - 

OAB:18.283/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o exequente para manifestar sobre a petição de fls. 174/177, 

bem como para informar os dados bancários do autorizado para proceder 

à expedição de alvará de levantamento dos valores depositados na 

subconta vinculada a este processo, referente ao cumprimento de 

sentença (astreintes), consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime-se ainda o Banco executado, para cumprir o item 5 (dispositivo) 

da sentença de fls. 138v, informando os dados bancários do autorizado 

para proceder à expedição de alvará de levantamento depositados às fls. 

48, referente a purga da mora, consoante determina o artigo 10, parágrafo 

5º da Resolução nº 15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 893140 Nr: 25311-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905475 Nr: 33894-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042888 Nr: 42934-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Torno sem efeito a sentença proferida às fls. 47, tendo em vista que o 

requerente se manifestou tempestivamente nos autos, inexistindo, assim, 

inércia da parte autora apta a caracterizar o abandono da ação.

II - Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN formulado 

requerente à fl. 48/49; uma vez que, já existe averbação decorrente da 

própria alienação fiduciária, fato que por si, dá conhecimento a terceiros 

da existência de gravame no bem objeto da inicial.

 Outrossim, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, cujo teor preconiza que a alienação fiduciária em garantia de 

veículo automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, 

porquanto o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da avença.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1046447 Nr: 44580-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GABRIEL DE SOUZA - ME, 

LEONARDO GABRIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1090071 Nr: 6167-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B INDUSTRIA E COMERCIO DE RADIADORES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093078 Nr: 7521-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 
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TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114304 Nr: 16418-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos etc.I – O banco requerente pleiteia nos autos às fls. 89 o 

prosseguimento do feito com a imediata expedição de mandado de busca, 

apreensão e citação. Tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo 

às fls. 68 suspendeu o feito até a data de 14/07/2016 ou até a realização 

de Assembleia Geral de Credores, consoante determinado na Ação de 

Recuperação Judicial de código n. 1050407, em trâmite perante a 1ª Vara 

Cível da Comarca da Capital/MT, que prorrogou o prazo da blindagem em 

decisão de 14/04/2016. Impende ressaltar, contudo, que a proteção legal 

sobre tais bens essenciais às atividades da recuperanda, tem prazo 

definido pelo § 4º, do art. 6º, da Lei 11.101/05, podendo, eventualmente, 

ser elastecido, na hipótese de expirar os 180 dias previstos, sem a 

realização da AGC ou homologação do plano, sempre que o retardamento 

do feito não puder ser imputado ao devedor, como ocorreu no caso em 

análise, em que a permanência na posse dos bens foi prorrogada até a 

Homologação do Plano de Recuperação Judicial (15/12/2016).Oportuno 

destacar que nesse prazo de 180 dias, que se constitui em uma espécie 

de moratória imposta pela lei, e no qual terá seu patrimônio protegido de 

iniciativas individuais de execução, que o devedor poderá trabalhar para 

criar um ambiente favorável à negociação junto aos credores, sobretudo 

com aqueles que concederam o crédito para aquisição dos bens 

essenciais ao desenvolvimento da atividade principal, e que, por força de 

constituição da garantia da alienação fiduciária encontram-se fora dos 

efeitos da recuperação judicial. (...).II – Intime-se o requerente para 

providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 33246 Nr: 7752-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA (DE CUJUS), JOSÉ LEMES DE PAULA, ELIAS 

FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos etc.Chamo o feito à ordem (...) Apesar dos argumentos do banco, 

vejo que os bens foram avaliados às fls. 393/394 no ano de 

2015.Ademais, melhor analisando, não vejo presentes os requisitos do 

artigo 873 do CPC, que ensejariam uma nova avaliação.Desta forma, 

revejo meu entendimento e indefiro o pedido do banco executado de fls. 

455/456, por entender não haver necessidade de reavaliação dos imóveis 

e cotas sociais penhorados.Motivo pelo qual determino o imediato 

recolhimento da carta precatória expedida ao Juízo da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis/MT, sob nº 1009725-14.2017.8.11.0003, para 

nova avaliação dos bens, independentemente de seu cumprimento. E para 

tanto, oficie-se o Juízo Deprecado.Bem ainda, considerando-se que as 

referidas cotas sociais foram penhoradas no ano de 2000 e até o 

presente momento não foram expropriadas, razoável o pedido do 

descendente do executado de adjudicação do bem.Assim, com fulcro no 

parágrafo 5º do art. 876 do CPC, defiro a adjudicação postulada às fls. 

417/419, por Lufti Mikhael Farah Neto, filho do executado. E para tanto, 

expeça-se carta precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, 

objetivando a lavratura do auto de adjudicação de 49,29% das cotas 

sociais da empresa Elias Farah & Cia Ltda, penhoradas consoante auto de 

reforço de penhora de fl. 156, datado de 15/02/2000, conforme dispõe o 

art. 877 do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 225969 Nr: 33193-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CELIO GARCIA, MARIA IMACULADA SALCI 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 811/812. E para tanto, oficie-se ao Cartório do 

Sétimo Ofício – Cartório de Registro do Imóveis da Quarta Circunscrição 

Imobiliária desta Comarca de Cuiabá/MT, determinando a baixa das 

hipotecas existentes no imóvel e garagem matriculados sob n. 7454 e 

7461. Bem ainda, determinando que se proceda o necessário para efetuar 

o registro das propriedades dos referidos imóvel e garagem em nome dos 

exequentes: José Célio Garcia e Maria Imaculada Salci Garcia, 

encaminhando-se cópia dos documentos de fls. 813/817, bem como, dos 

demais documentos que se fizerem necessários. Ressalta-se que 

eventuais despesas de emolumentos, inclusive o Imposto de Transmissão 

de Bens Imóveis – ITBI, serão de inteira responsabilidade dos exequentes, 

que para tanto devem ser acionados através do telefone indicado 

(65-99981-2285).

Assim, expeça-se o necessário.

Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265982 Nr: 23713-88.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE DA 

BAIXADA CUIABANA - EM LIQUIDAÇAO, LUIZ ANTONIO CARNEVALE, 

SEBASTIAO MARCOS S. CAMPOS, PEDRO CARLOS FRANCESCHINI 

FILHO, SERGIO DE SOUZA ANTUNES, ERNESTO FARIA F. JUNIOR, 

ADRIANA MARIA C. B. LIMA, ERLICE ROSALIA VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O

 Vistos etc.

Cumpra a Secretaria, com urgência, o despacho de fl. 741.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265984 Nr: 23706-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 
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ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE DA 

BAIXADA CUIABANA - EM LIQUIDAÇAO, LUIZ ANTONIO CARNEVALE, 

SEBASTIAO MARCOS S. CAMPOS, ERNESTO FARIA F. JUNIOR, MARCELO 

COELHO DE CARVALHO, FABIO RENATO GOMES MANSOR, ANDRE LUIZ 

MOREIRA, EVALDO ALVARENGA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O

 Vistos etc.

Diante da impugnação ao cálculo da Contadoria apresentada pelos 

requeridos às fls. 998/1001, bem como, pelo banco requerente às fls. 

1002/1004, intime-se o douto perito contábil para ciência, 

manifestação/elucidação e se for o caso para realizar novo cálculo.

Após, dê-se vista às partes.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 307599 Nr: 16734-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS - 

OAB:5.683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso reconhecido pelo 

banco, pedido de fl. 181. E para tanto, expeça-se o competente alvará 

judicial do montante de R$ 4.240,56 (quatro mil duzentos e quarenta reais 

e cinquenta e seis centavos) na forma indicada à fl. 181, com os 

rendimentos parciais creditados no período.

Em razão da divergência do débito exequendo, apresentado em 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 151/180, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença 

de fls. 88/94.

 Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 430098 Nr: 11018-63.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDENE LOURDES GIUSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:11.327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 I - Atualize-se os dados cadastrais do patrono da parte ré, conforme 

consta da petição de fls. 292, a fim de que as intimações sejam realizadas 

em nome do advogado ali apontado, com urgência.

II – Cumpra-se a decisão de fls. 287.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442458 Nr: 18475-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDRE CONSULTORIA AGROPECUÁRIA 

LTDA, ANDREA CHRISTIAN MAZETO, JADIR MONTEIRO FONTOURA, 

GRACCIA MARIA FANAIA FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464719 Nr: 32558-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. N. DE SIQUEIRA MODAS - ME, BENEDITO 

WILSON NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fls. 45, defiro o pedido de fls. 47.

Cite-se os executados B.W.N. de Siqueira Modas – ME e Benedito Wilson 

Nunes de Siqueira, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Considerando, ainda, que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710418 Nr: 3372-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUKAO COM E SERVIÇOS LTDA ME, ÉLSON 

GARRIDO, ROBERTO GOMES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud, em 

relação à Receita Federal dos executados: Trukão Comércio e Serviço 

Ltda – CNPJ: 04.529.085/0001-50, Elson Garrido – CPF: 679.335.648-87 e 

Roberto Gomes Pinheiro - CPF nº 557.347.741-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776136 Nr: 29427-19.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERLY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso reconhecido pelo 

banco, pedido de fl. 201. E para tanto, expeça-se o competente alvará 
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judicial do montante de R$ 13.508,81, (treze mil quinhentos e oito reais e 

oitenta e um centavos) na conta bancária do patrono da exequente, 

indicada à fl. 162, com os rendimentos parciais creditados no período.

Aguarde-se o decurso do prazo recursal da decisão de fls. 197/199.

 Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de multa 

e honorários do art. 523 do CPC e pedido de litigância de má-fé. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819857 Nr: 26131-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. CARLI NETO ME, DINARTI VITOR DE 

ALMEIDA CARLI JUNIOR, ORLANDO CARLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 879920 Nr: 16710-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 955920 Nr: 2987-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZIA ROSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 82/83-vº, em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Ante a expressa desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 989977 Nr: 18498-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos etc.

Devidamente intimado o banco para informar em Juízo se o débito aqui 

discutido se encontra no rol do plano de recuperação judicial e se desta 

forma, encontra-se habilitado como credor naquele plano, este 

compareceu às fls. 1177/1183, informando que oportunamente seria 

excluído do plano.

Às fls. 1195/1199 compareceu a requerida informando que o crédito aqui 

discutido está devidamente submetido ao plano de recuperação judicial e 

será quitado da forma como ali restou pactuado. Argumentando que quem 

irá deliberar se o credor deverá o não ser excluído do plano será o Juízo 

recuperacional quando julgar a impugnação de crédito distribuída pelo 

banco.

Aduz que a apreensão aqui almejada interfere diretamente no seguimento 

da empresa e no cumprimento do plano de recuperação judicial.

Defende que para evitar o fracasso do processo de recuperação que 

está em processamento, devem ser assegurados os bens que são 

essenciais à atividade desenvolvida pela requerida e que, portanto, deve 

ser reconsiderada a decisão de fl. 1189 que determinou o revigoramento 

da liminar.

Defiro o pedido de fls. 1195/1199.

Com efeito, com base no artigo 47 da Lei 11.101/2005, que trata da 

recuperação judicial, explica o objetivo do instituto:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Assim, entendo que o cumprimento integral do plano de recuperação 

judicial implicará na satisfação do crédito buscado nesta busca e 

apreensão.

Assim, revejo meu entendimento e revogo a decisão que determinou o 

revigoramento da liminar.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1008763 Nr: 27013-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTAK INFORMATICA LTDA ME, KENIA 

DIGLIANNE PAES DE BARROS, DOVANIR CANDIDO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 11.383

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1050585 Nr: 46696-66.2015.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES DISTRIBUIDORA DE MOTOS, 

MÁQUINAS E LOCAÇÃO LTDA, THIAGO JOSE FERNANDES, GIOVANI 

DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fls. 45, defiro o pedido de fls. 66.

Cite-se os executados Fernandes Distribuidora de Motos, Máquinas e 

Locação Ltda, Giovani Dadalt Crespani e Aline Viecili Crespani, nos termos 

do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Considerando, ainda, que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1101541 Nr: 11139-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES, NICE MARIA 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICE MARIA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1102889 Nr: 11665-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ASSUNÇÃO SIQUEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS F. 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, foi 

protocolizada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1102889 Nr: 11665-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ASSUNÇÃO SIQUEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS F. 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 Vistos e etc...

01- Face ao Agravo de Instrumento interposto nestes autos, mantenho a 

decisão agravada por seus próprios fundamentos.

02-Cumpra-se a decisão do Relator.

03- Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

04- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1156657 Nr: 34551-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33743, MARCOS LEANDRO PEREIRA - OAB:17178/PR

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 82125 Nr: 1905-76.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA GURJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747550 Nr: 44803-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERREIRA CRISTÃO, FERNANDO 

FERREIRA CRISTÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se a 

respeito da devolução do AR de CITAÇÃO de fls. 95/96 devolvida pela ECT 

pelo motivo "MUDOU-SE" e ``END.INSUFICIENTE´´, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 241068 Nr: 9717-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.L.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 
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COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMATO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 759340 Nr: 11636-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MAGOSSO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772219 Nr: 25318-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA APARECIDA DO NASCIMENTO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls.239/241, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891648 Nr: 24321-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES DALLA COSTA DE OLIVEIRA ME, 

LURDES DALLA COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 163414 Nr: 13790-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VIEIRA DE BRITO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 728557 Nr: 24486-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLENE RIBEIRO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 461032 Nr: 30117-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 142. Em 
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vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Benedito Mário de Morais Souza e como 

executado: Banco Itaú Unibanco S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 144/145. Após, as 

retificações determinadas no item I, intime-se o executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 946394 Nr: 58267-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FABIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 46. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Mauro Paulo Galera Mari e como 

executado: Newton Fábio Paes.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 47. Após, as retificações determinadas no item I, 

intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2º do 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442103 Nr: 18311-84.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NEWTAN MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, 

NIUCELINA RODRIGUES DE OLIVBEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964004 Nr: 6512-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE RAMALHO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

Defiro a consulta de dados cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), da requerida:

- Elizete Ramalho Bueno, CPF n° 842.442.833.15

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 992351 Nr: 19597-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA, ROZEANEA DE 

JESUS OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação nos termos do artigo 487, I do 

CPC, e, de consequência, revogo a tutela antecipada concedida às fls. 26, 

considerando que o autor quem deu causa à dívida questionada.Assim, 

oficie-se à Secretaria de Estado de Administração – SAD para ciência da 

presente decisão e revogação de tutela antecipada, procedendo 

novamente ao desconto de empréstimo consignado firmado entre as 

partes no valor de R$ 603,25 mensais na folha de pagamento do 

requerente.Condeno o requerente no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da causa, que ficará suspenso por 

ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1023880 Nr: 33835-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO XAVIER DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

Consoante item II da decisão de fls. 149, tendo em vista a decisão 

proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, no qual o 

Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos processos 

pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, acerca da 

validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços 

prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem, até 

julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad cautelam a 

suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 
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de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 240201 Nr: 8921-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLOS PETRÓLEO DO BRASIL LTDA, BANCO DO 

BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439 - A/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA ANDREIA BENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/9650

 (...) "No caso dos autos, o precatório foi expedido em 09 de março de 

2000 (fl. 137), quando, então, o procurador passou a ter legitimidade para 

execução dos honorários sucumbenciais. A partir daí começa a fluir o 

prazo para cobrança da referida verba. A Súmula 150 do STF estabelece 

que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. (...) 

Por sua vez, o procurador postulou o pagamento da verba honorária 

apenas em 27 de fevereiro de 2014 (fl.339), quando já transcorrido o 

prazo prescricional. Desta forma, a manutenção da decisão agravada é 

medida que se impõe. Ante o exposto, voto por negar provimento ao 

recurso." (fls. 531-532, grifo acrescentado).3. Com relação à prescrição, 

esclareça-se que para acolher a tese dos recorrentes é necessário o 

reexame dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A propósito: 

AgRg no AREsp 391.312/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 27/2/2014.4. Constata-se que não se configura a ofensa ao 

art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi 

apresentada.5. Quanto à apontada afronta ao artigo 5º da CF, não se 

pode conhecer do recurso, porquanto o exame da violação de dispositivos 

constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, 

conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.6. Por fim, não 

fizeram os recorrentes o devido cotejo analítico, e assim não demonstram 

as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, 

com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles.7. Recurso 

Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.Ainda, no 

tocante à não intimação do exequente da publicação da certidão de fls. 

311, incorrendo em equivoco, pois devidamente publicada a referida 

decisão em 13/10/2016 (DJE n. 9878), conforme certidão de publicação 

anexa.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464310 Nr: 32296-23.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBUQUERQUE RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o extrato emitido pela Conta Única de fl. 140, oficie-se 

àquele Departamento determinando a localização e vinculação a estes 

autos do montante depositado à fl. 133, encaminhando-se cópia do 

referido documento.

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise da petição de fl. 

138. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783515 Nr: 37235-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS, MAYRA MORAES 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6.950/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 /MT, MAYRA 

MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 Vistos etc.(...) Desta forma, presentes os pressupostos legais, defiro o 

pleito da tutela de urgência, no sentido de suspender o leilão de alienação 

fiduciária extrajudicial, para retomada do imóvel, por procedimento 

determinado na Lei de alienação fiduciária de imóvel n. 9.514/1997, 

noticiado às fls. 291/293.E para tanto, determino a suspensão do leilão 

designado para o dia de 13/12/2017 às 13 horas referente ao imóvel 

matriculado sob nº 80.768, do 2º CRI de Cuiabá/MT.E para tanto, 

comunique-se, com urgência, à empresa Zukerman Leilões, no endereço 

indicado ao final da fl. 293, informando a suspensão do leilão por 

determinação judicial.Em sendo o caso de ter sido realizado o leilão e 

havido arrematação, determino a suspensão de quaisquer atos do 

procedimento após a arrematação, até ulterior deliberação deste 

Juízo.Para tanto, intime-se o banco.Intime-se o banco requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao depósito/transferência dos valores 

existentes referentes à contemplação por sorteio de cota cancelada – 

Assembleia de 15/03/2017, grupo 0495, cota 021, proposta: 000867679, 

encaminhando-se necessário cópia do documento de fl. 289, para ser 

creditado junto à Conta Única, via guia pública judicial, a ser emitida junto 

ao site do TJ/MT, Depósitos Judiciais. Em seguida, proceda a comprovação 

da transferência realizada nos autos.Diante das particularidades do caso, 

bem ainda, tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo 

Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante 

concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo 

audiência de conciliação, para o dia 21/02/2018 às 15:30 horas, para 

tentativa de conciliação nos presentes autos, devendo as partes, 

comparecerem à audiência munidas de proposta de solução 

amigável.Assim, intimem-se as partes.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831819 Nr: 37453-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de penhora online das contas bancárias do executado 

via sistema Bacen/Jud, vindo à fl. 54. Com efeito, o executado ainda não 

foi devidamente citado, possibilitando a tentativa de satisfação do débito, 

via penhora.

II – Proceda a Secretaria à imediata juntada das petições e documentos 

protocolados que aguardam a juntada.

III – Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover ao andamento do feito, providenciando a citação do 

executado, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

Em seguida, venham-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837198 Nr: 42050-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 56/58 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 53/54, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que a decisão foi omissa ao não apreciar o pedido de fls. 

47/50 do requerido, pleiteando ainda a determinação de intimação do 

Banco requerente a apresentar demonstrativo da dívida, avaliação do bem 

após a restituição, indicar o valor de venda do bem, para que não haja 

enriquecimento ilícito do Banco requerente e possa haver abatimento de 

saldo devedor.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Não há como ser analisado o pedido de fls. 47/50, por não ser a via 

adequada a tal pleito, devendo pleitear em ação própria.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 844746 Nr: 48546-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRINDADE E CIA LTDA, LUCENA DE FÁTIMA TRINDADE, 

ANA CLAUDIA SIMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:7481/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:5552, MARILSON MENDES - OAB:16.108/MT

 (...) DISPOSITIVOEm face do exposto, julgo PARCIALMENTE ROCEDENTES 

os presentes “Embargos à Execução” promovidos por Trindade e Cia Ltda, 

Lucena de Fátima Trindade e Ana Cláudia Simas contra Banco do Brasil 

S/A, devendo a Execução apensa (autos n. 10375-08.2010 – código 

428962) ter prosseguimento nos seus ulteriores termos, e deverá 

observar os seguintes parâmetros:1. Excluo a comissão de permanência e 

instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento) (esta 

como contratada na cláusula sétima – inadimplemento, fls. 46), mais juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária 

pelo INPC.Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em 

havendo saldo a favor do embargante, deve-se em primeiro proceder à 

compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, 

tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data 

da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 

dispêndio.Considerando a sucumbência mínima do Banco embargado, 

condeno as embargantes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2º, do artigo 85 do 

CPC, obrigação que fica suspensa em relação às mesmas em decorrência 

dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos às fls. 

70.Decorrido o prazo recursal, certifique-se e traslade-se cópia desta 

decisão para os autos de execução n. 10375-08.2010, código 

428962.Após, desapensem-se os autos, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P.R.I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 949526 Nr: 60025-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Canopus Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação Monitória, em 

face de Ewerton Douglas Valentin de Arruda, no entanto, requereu às fls. 

59/60, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Antes a desistência do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 994195 Nr: 20615-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. T. DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Proceda a Secretaria ao imediato arquivamento dos autos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 370452 Nr: 7031-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTHINA GARCIA RODRIGUES MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,tendo em vista que em análise ao Sistema de Depósitos Judiciais NÃO 

foi localizado valores remanescentes a serem liberados , impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

REQUERIDA para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias , sob 

pena de rearquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 393016 Nr: 28734-40.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Devidamente 

intimado o banco executado para cumprir a sentença, nos termos do artigo 

475-J do CPC/73, o banco permaneceu silente, tendo o Juízo deferido 

penhora online do valor do débito, decisão de fl. 164.

Diante do silêncio do banco executado, tenho que o executado cumpriu 

sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a estes 

autos do valor penhorado e transferido, encaminhando-se cópia do 

documento de fl. 169.

Após, expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 192, com os rendimentos creditados no 

período.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 418004 Nr: 5012-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, do requerido Aldemir 

Ramos da Silva, CPF n. 898.660.371-34.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760021 Nr: 12355-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSONN NASCIMENTO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 101. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Jefferson Nascimento da Mata e como 

executado: BV Leasing Arrendamento Mercantil S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 120. Após, as 

retificações determinadas no item I, intime-se o banco executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786038 Nr: 39922-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DE ASSIS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818, CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA 

GARCIA - OAB:6462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, EUGÊNIO REYNALDO PALAZZI JR. - OAB:128.126/SP

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

I – Tendo em vista que o pedido de fls. 133/134 faz referência tão somente 

aos honorários de sucumbência fixados na sentença transitada em 

julgado, intime-se o executado, nos termos do artigo 523, II, do CPC 

vigente.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do Código de Processo Civil.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812093 Nr: 18586-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MATHIAS BORGES, TJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:MT 18673-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 

OAB/SP

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 122/127 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 111/113, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que o valor da condenação de honorários advocatícios é 

absolutamente desproporcional e fora da razoabilidade quando comparado 

a casos análogos, tendo o requerido apresentado todos os documentos 

pleiteados, sanando a omissão existente.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 
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nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

II – Desentranhem-se os documentos de fls. 114/119, por serem 

intempestivos, consoante certidão de fls. 121, entregando-os ao seu 

subscritor.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876610 Nr: 14516-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELOSINA DA SILVA MILITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 882377 Nr: 18194-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ARCANJO VIDAL MUNIS - ME, MIGUEL 

ARCANJO VITAL MUNIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891465 Nr: 24188-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, 

declarando satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia 

dos contratos firmados entre as partes e extratos de sua conta corrente, 

fls. 58/247 e 272/479, documentos que aludem ao pedido inicial.Condeno o 

Banco requerido ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do 

CPC.Decorrido o prazo recursal, disponibilizem-se ao requerente os 

documentos apresentados pelo requerido, supracitados e acostados às 

fls. 58/247 e 272/479, substituindo-os por fotocópia.Após, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos 

autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 895854 Nr: 26984-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:

 Vistos etc.

I – Desentranhe-se o ofício de fls. 138/139, posto que não pertence a 

estes autos, devendo ser juntado ao processo correto de n. 

12590-88.2009 (código 375854).

II – Oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário solicitando a reunião dos 

depósitos existentes neste processo em uma só conta, uma vez que 

foram encontradas 02 (duas) contas diferentes.

III – Diante do extrato do SisconDJ, constato que há apenas 03 (três) 

depósitos nos autos efetuados pelo requerente, não havendo o integral 

cumprimento da decisão de fls. 54/55 pelo mesmo, assim, revogo a 

antecipação de tutela concedida na referida decisão de fls. 54/55 no 

tocante à autorização para consignação em juízo das parcelas do 

contrato, vencidas e vincendas, para a consequente exclusão de seu 

nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção 

na posse do bem.

IV – Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, e 

determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o 

requerente arcar com os honorários periciais, tendo em vista que a 

inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, 

nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

V – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939366 Nr: 54285-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA VICTORAZZO LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MARCIO GOMES 

LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o embargante, às fls. 165, juntou a 

publicação do edital de citação do denunciado Márcio Gomes Louzada.

Embora citado por edital, o denunciado não apresentou resposta, 

consoante certidão de fl. 166.

Dessa forma, diante do silêncio do denunciado deixando de acudir ao 
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chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe Curador Especial na 

pessoa do membro da Defensora Pública, militante no Foro local, a quem 

se dará vista dos autos.

Em seguida, intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, promovendo ao andamento do feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 994118 Nr: 20565-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JULIO DE CHAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimado para o pagamento do débito, o 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora, consoante 

certidão de fls. 24. Aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 79 do 

exequente Manoel Archanjo Dama Filho, e, para tanto ordeno que se oficie 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito - R$ 4.165,09 (quatro mil, 

cento e sessenta e cinco reais e nove centavos) -, que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: 

Reinaldo Julio de Chaga, CPF n. 943.661.951-00, fls. 05, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1087088 Nr: 4775-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA ANTUNES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fl. 45, para bloqueio do veículo junto ao Detran, via 

sistema Renajud, em razão de já existir averbação decorrente da 

alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da 

existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os 

artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN.

 Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no 

CRV do veículo, cuja posse encontra-se com a requerida, não há 

necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o 

bloqueio judicial do bem.

Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da 

pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já 

alienara fiduciariamente em garantia.

Bem ainda, entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à 

localização do bem é o banco autor.

II – Intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1087176 Nr: 4817-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINAS PÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES - OAB:OAB/MT 16445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que, a Contestação de fls. 48/168, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117485 Nr: 17680-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA CRUZ ITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos da requerente nos 

termos da fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno 

a requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, obrigação que fica suspensa por ser esta beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 

28).Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1182150 Nr: 44513-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADJA NANNE SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 Vistos etc.

I – Diante da decisão de fls. 266 dos autos apensos de n. 12860-73.2013 

(código 806381), foi indeferido o pedido do aqui requerido de tutela de 

urgência, pois não consignou em juízo a integralidade do valor contratado. 
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Assim, prossegue normalmente a presente ação.

II – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Após, certifique-se o necessário. Deverão ser os presentes autos 

julgados simultaneamente aos autos apensos (código 806381), para evitar 

decisões conflitantes.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 227883 Nr: 35121-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BATISTA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 Vistos etc. (...) Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo 

executado, tenho que seus argumentos não merecem prosperar.Com 

efeito, apesar do contrato firmado entre as partes ter sido para 

financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, o banco 

pode muito bem cobrar seu valor.Bem ainda, tendo em vista que 

procedeu-se a revisão do referido contrato, por pedido do próprio 

executado, se fez necessário apurar o saldo devedor, compensando-se, 

considerando as cláusulas revisadas na sentença.Ademais, em sua 

impugnação o executado sequer apresenta o valor do débito que entende 

devido, que supostamente apurou.Assim, o executado trouxe afirmação 

genérica de que o valor não apurado pelo banco exequente não está 

correto.Desta forma, contrariando o artigo 525, § 4º do CPC, que 

estabelece que o executado quando impugnar o cumprimento de sentença 

alegando excesso de execução deverá declarar de imediato o valor que 

entende correto, apresentando a respectiva memória de cálculo.Isso 

porque o objetivo do citado artigo, está justamente em evitar alegações 

destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como 

meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Em face do 

exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e determino 

o prosseguimento da ação, em seus ulteriores termos.Intimem-se as 

partes, servindo a publicação desta decisão como intimação. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367783 Nr: 6204-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO DE BRITO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 46/49 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 44/45, pleiteando o 

recebimento destes embargos, dando-lhe provimento, determinando o 

normal prosseguimento da presente ação, visto que o prazo prescricional 

decorre em 10 anos.Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido.O 

Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto que, entretanto, deveria ter o 

requerente providenciado a localização do bem e a citação do requerido 

dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, face ao título constante 

dos autos, pois somente assim seria interrompido o referido prazo, o que 

não ocorreu nesta demanda e foi relatado na sentença prolatada.Neste 

sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:(...).Pretende o embargante 

a reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede de 

Embargos de Declaração.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376282 Nr: 12681-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 98.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, fazendo constar como cumprimento de sentença.

II – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, nos termos 

do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem ainda, expedindo-se 

mandado para que a parte requerida entregue o bem descrito na inicial, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou seu equivalente em dinheiro, nos 

termos do artigo 904, parágrafo único do CPC/73, bem como para efetuar 

o pagamento do valor dos honorários advocatícios.

 Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386624 Nr: 22322-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVER DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar a 

respeito da devolução do AR de citação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772398 Nr: 25504-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTÊNIO PASCOAL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a suspensão determinada à fl. 253. Após, voltem-me os autos 

em conclusão.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808989 Nr: 15463-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS PRIMAVERA LDTA, OZADIR MENOSSI 

GARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 32.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, fazendo constar como cumprimento de sentença.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, nos termos 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 810834 Nr: 17329-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA 

ESCRITORIO LTADA -ME, LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência.

Compulsando os autos, constato a divergência de informações da 

empresa requerente, e dos documentos trazidos pela mesma.

Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 320 e 321, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao requerente que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar quais os 

contratos pretende revisar, bem como trazendo a respectiva cópia de 

todos aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 815107 Nr: 21560-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA M. DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ FINANCIAMENTOS E 

CONSIGNAÇÕES SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Silvia M. de Oliveira propôs Ação de Consignação em Pagamento c/c 

Revisional Contratual c/c Exibição de Contrato com Pedido de Tutela 

Antecipatória em face Aymoré Financiamentos e Consignações 

Santander, pleiteando, em suma, a revisão do contrato.

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de fls. 47 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo a requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Devidamente intimada a requerente, por seu patrono, não mais se 

manifestou nos autos, consoante certidão de fls. 48.

Logo, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, 

não havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento 

e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela requerente, 

no entanto, obrigação esta que ficará suspensa por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 822368 Nr: 28543-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. SANTANA FARIA ME, MAYCON ROBERT DE 

SANTANA FARIA, ANTONIO LUIS DE ASSUNÇÃO, ANA MARIA DA SILVA 

SANTANA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C.N. RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 Vistos etc.

Diante do retorno das cartas de intimação de fls. 90/93, e, assim, da 

impossibilidade de intimação pessoal dos embargantes, intime-se seu 

patrono (endereços de fls. 05 e 36), pessoalmente (via postal, com AR) e 

via imprensa, para efetuar o pagamento das mencionadas custas iniciais 

de distribuição, diante das decisões de fls. 76, 77 e 84, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833398 Nr: 38836-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

O A B : 1 4 7 0 2 0 / S P ,  J O S E  Q U A G L I O T T I  S A L A M O N E  - 

OAB:103.587/OABSP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda às fls. 50/60, 

devendo passar a integrá-lo Omni S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos 

autos.

II – Após, intime-se o exequente para manifestar se tem interesse no 

pedido de fls. 49, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834707 Nr: 39993-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO, por ora, o pedido de suspensão dos autos pleiteado pela parte 

autora à fl. 44/47, haja vista que o acordo celebrado entre as partes (fls. 

47) prevê a quitação do débito exequendo em 03 parcelas, sendo que a 

última estabelecida para o dia 17.09.2017, lapso temporal já transcorrido.

Portanto, intime-se o requerente para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Após retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845580 Nr: 49256-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ROBERTO GOLLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9.059/MT, DANIELLE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056

 Vistos etc.

I – Tendo em vista que os Alvarás Judiciais de n. 341136-2/2017, n. 

341135-4/2017 e n. 341133-8, de fls. 239/241, encontram-se cancelados, 

defiro o pedido de fls. 243. Expeçam-se novos Alvarás Judiciais em favor 

do Banco requerido, patrono do requerido e patrono requerente, como 

pleiteado às mencionadas fls. 230/232, do numerário disponível nos autos.

II – Certifique a Secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença de 

fls. 233.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849126 Nr: 52379-55.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL MARTINS 

FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Kemuel Martins Fortes ME propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido Liminar em face de Banco Bradesco S/A, no entanto, apesar 

de devidamente intimado o requerente para comprovar sua incapacidade 

financeira ou pagar as custas processuais, bem como emendar a inicial 

trazendo o contrato que pretendia controverter, este não se manifestou, 

permanecendo sem dar qualquer impulso ao feito.

 Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de fls. 111 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo o requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Devidamente intimado o requerente, por seu patrono, não mais se 

manifestou nos autos, consoante certidão de fls. 30.

Logo, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, 

não havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento 

e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, incisos III e IV e 

artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais e custas remanescentes, estas se houver, deverão 

ser arcadas pelo requerente. Não havendo pagamento destas, anotem-se 

os eventuais débitos de custas em nome do devedor.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 879987 Nr: 16749-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL CUNHA DORNELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700-E/MT, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO EXTINTA a presente 

Medida Cautelar Inominada – Código 879987, nos termos do artigo 267, IV 

e 806, 808, 811 todos CPC/73, e, de consequência condeno o requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% do valor atualizado da causa, em conformidade com o 

artigo 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil/73, sendo dispensada 

o requerente do pagamento dessas verbas sucumbenciais por ser 

beneficiário da justiça gratuita.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos 

autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891618 Nr: 24296-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSALIA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Itaucard S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de aria 

Rosalia de Pinho, no entanto, requereu às fls. 46, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à baixa de eventuais restrição junto ao Renajud, tendo 

em vista que não houve determinação deste Juízo neste sentido.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a desistência do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 959282 Nr: 6409-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MARQUES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS H. DOS SANTOS 

SILVA - OAB:14.696N/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem pronunciamento do mérito, na 

forma da previsão contida no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, por ser o requerido parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda, em relação ao requerente Isaias Marques de Souza Filho.De 

consequência, condeno o requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do requerido, que fixo em 20% (vinte por cento) do 
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valor atualizado da causa, em decorrência do princípio da causalidade, 

nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, obrigação 

esta que ficará suspensa tendo em vista ser o requerente beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Diante do 

extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta para o 

referido processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do numerário 

depositado neste feito, no prazo de 02 (dois) dias, encaminhando cópia do 

comprovante de depósito de fls. 19/20.Traga ainda o requerente, em 05 

(cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 

10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP.Após, expeça-se o competente alvará 

para levantamento da quantia depositada nestes autos em favor do 

requerente.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 989975 Nr: 18497-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Vistos etc.

Devidamente intimado o banco para informar em Juízo se o débito aqui 

discutido se encontra no rol do plano de recuperação judicial e se desta 

forma, encontra-se habilitado como credor naquele plano, este 

compareceu às fls. 275/281, informando que oportunamente apresentaria 

objeção ao plano.

Às fls. 293/297 compareceu a construtora requerida informando que o 

crédito aqui discutido está devidamente submetido ao plano de 

recuperação judicial e será quitado da forma como ali restou pactuado. 

Argumentando que quem irá deliberar se o credor deverá o não ser 

excluído do plano será o Juízo recuperacional quando julgar a impugnação 

de crédito distribuída pelo banco.

Aduz que a apreensão aqui almejada interfere diretamente no seguimento 

da empresa e no cumprimento do plano de recuperação judicial.

Defende que para evitar o fracasso do processo de recuperação que 

está em processamento, devem ser assegurados os bens que são 

essenciais à atividade desenvolvida pela requerida e que, portanto, deve 

ser reconsiderada a decisão de fl. 288 que determinou o revigoramento da 

liminar.

Defiro o pedido de fls. 293/297.

Com efeito, com base no artigo 47 da Lei 11.101/2005, que trata da 

recuperação judicial, explica o objetivo do instituto:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Assim, entendo que o cumprimento integral do plano de recuperação 

judicial implicará na satisfação do crédito buscado nesta busca e 

apreensão.

Assim, revejo meu entendimento e revogo a decisão que determinou o 

revigoramento da liminar.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1010181 Nr: 27640-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIANI ANTONIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047867 Nr: 45346-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, felipe andrades acevedo 

ibanez - OAB:22131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1051166 Nr: 46997-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMISNITRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos etc.

Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1055142 Nr: 48837-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ABÍLIO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 
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11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 Banco Itaucard S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Benedito Abílio de Farias, no entanto, requereu às fls. 67, desistência do 

feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à baixa de restrição junto ao Renajud, tendo em vista 

que não houve determinação deste Juízo neste sentido.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1063193 Nr: 52426-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA TEREZA DE CAMPOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos da requerente nos 

termos da fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno 

a requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, obrigação que fica suspensa por ser esta beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 

28).Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1073192 Nr: 56721-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO ARAUJO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino ao requerente que traga 

aos autos o seu holerite de AGOSTO/2011 e SETEMBRO/2011, que 

comprovem que houve falha do requerido na cobrança das parcelas dos 

contratos que deram razão à negativação de seu nome, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078099 Nr: 279-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIAGO E SENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

Defiro a consulta de dados cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), da requerida:

- Paniago e Sena LTDA – CNPJ n° 13.289.497/0001-51

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1089306 Nr: 5853-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLIANE DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 30. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: José Carlos Skrzyszowski Junior e 

como executado: Julliane de Almeida Lima.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 32.

 Intime-se a executada na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2º do 

Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno a executada ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095952 Nr: 8806-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SANTANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de produção de prova pericial, postulado pelo 

requerente às fls. 76/78.

 Com efeito, é desnecessária a prova pericial pleiteada pelo requerente 

para fins de aferição da incidência e quantia cobrada indevidamente nas 

cláusulas abusivas questionadas.

 Ademais, a perícia solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida 

que os cálculos deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença, 

quando estarão definidos os encargos realmente devidos.

II – Aguarde-se a suspensão determinada na decisão de fl. 74.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1106427 Nr: 13137-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EZEQUIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:200651

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos do requerente nos 

termos da fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno 

o requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109559 Nr: 14507-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE MARIA DA LUZ FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Diante do pedido do requerente de fls. 190/192, item 1, certifique a 

Senhora Gestora o necessário.

 II – Intime-se o requerente para manifestar sobre a petição de fls. 

193/195, no prazo de 05 (cinco) dias.

 III – Após, especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112223 Nr: 15612-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FIRMINIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127329 Nr: 21900-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA QUINTINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Banco J. Safra S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Ubirajara Quintino de Lima.

 Entre os documentos que acompanham a inicial, percebe-se a ausência 

do demonstrativo atualizado da planilha de débito.

Assim sendo, intime-se a parte requerente, para apresentar os 

documentos necessários, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da liminar, extinção e arquivamento.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145649 Nr: 29932-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o deferimento da prorrogação do 

prazo de blindagem de que se trata o artigo 6, § 4° da Lei 11.101/2005, se 

deu em 14/07/2016, ou seja, há mais de 1 (um) ano e meio, ficando 

prejudicado o pedido do requerido às fls. 173/190, pois podem os 

credores dar andamento nos processos em que exigem seus direitos 

após decorrido o prazo previsto em lei.

O requerido não noticia eventual extensão do período de blindagem por 

outra decisão judicial, sendo assim, intime-se o requerido para comprovar 

se o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias foi renovado ou 

estendido, nos autos em trâmite na 1° Vara Cível – Especializada em 

Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias desta Capital, sob o 

n° 54308-55.2015, código 1067489.

Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1146081 Nr: 29975-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência:1 – 

Mantenho os juros remuneratórios da cédula de crédito bancário aventado 

em 1,92% ao mês;2 – Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização 

mensal de juros porque a taxa anual do contrato (fls. 20/25 – item 23) é 

maior que doze vezes a taxa mensal pactuada;3 – Mantenho a 

contratação da Taxa de Cadastro, em vista da sua legalidade;4 – Deixo de 

analisar a alegada abusividade da cobrança de gravame eletrônico, 

seguro proteção, registro de contrato, serviços de terceiros, tendo em 

vista não haver a previsão destas no contrato;5 – Determino a exclusão 

dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 
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permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% 

(dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

(ambos como contratado na cláusula 6) e, ainda, a correção monetária 

pelo INPC;6 – Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em 

havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à 

compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, 

tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data 

da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 

dispêndio.Considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, 

condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da causa, na forma da previsão contida no §2º, do artigo 85 do CPC, 

obrigação que fica suspensa em relação ao mesmo em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos às fls. 

30/31.A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta 

decisão.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 353284 Nr: 23837-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIR MOURA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 366902 Nr: 5412-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMAR KHALLED OMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 Banco Finasa S/A propôs Ação de Reintegração de Posse com pedido 

liminar, em face de Homar Khalled Omais, no entanto, requereu às fls. 67, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder a baixa junto ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a desistência do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 382510 Nr: 18592-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM CONSULTORIA ETRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 49/50 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 48, pleiteando o acolhimento destes embargos, 

posto que as partes formalizaram acordo para pagamento parcelado, 

entretanto foi homologada a transação e extinto o processo, pleiteando ao 

final seja acolhido o pedido de suspensão da ação até o cumprimento 

integral da obrigação.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pela embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

É de se ressaltar que em decisão de fls. 47, da qual foi devidamente 

intimado o requerente, consta no item 3 que decorrido o prazo 

“manifestem-se as partes sobre o cumprimento ou não do acordo, 

independente de intimação”, o que não foi feito pelo mesmo, vindo a ser 

sentenciado o feito ainda 3 (três) anos após o cumprimento do acordo, 

que se findava em 26/02/2014 (fls. 45, item 2.1).

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 399324 Nr: 32629-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA TRISTÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/MT 

20.732 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/MT 20.853 a 

regularizarem sua representação processual nos autos, no prazo de 05 

(cinco dias).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422536 Nr: 7451-24.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. AGENCIA DE VIAGEM, TURISMO E CONSULTORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 143/147 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 140, pleiteando o 

recebimento destes embargos, dando-lhe provimento, determinando o 

normal prosseguimento da presente ação, pois não foi intimado 

pessoalmente para emendar a ação e trazer os documentos necessários 

de quando a sua propositura.Atendendo ao comando do art. 1.024 do 

CPC, vieram-me os autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e 

Decido.(...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro 

no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Engano do requerente quando 

menciona nos referidos embargos o §1º do artigo 485 do CPC, afirmando 

que deveria ter sido intimado pessoalmente para emendar a inicial e trazer 

os documentos necessários para a propositura e julgamento da demanda, 

pois tal parágrafo diz respeito ao requerente que negligenciar e o 

processo ficar parado por mais de um ano ou abandonar a causa por mais 

de 30 dias.Ademais, cumprido regularmente por este juízo com a matéria 

processual intimando por duas vezes o requerente a emendar a inicial e 

trazer os documentos necessários quando da propositura da demanda 

(05/03/2010), conforme fls. 131 e 138, e ambas as decisões passaram 

irrecorridas.Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que 

não é cabível em sede de Embargos de Declaração.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 463447 Nr: 31727-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO MANOEL SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733927 Nr: 30192-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS - PGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO ESPERIDIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 766101 Nr: 18847-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENI BENEDITO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos etc. Banco GMAC S/A ingressou com a presente Ação 

de Busca e Apreensão convertida em Execução em face de Joseni 

Benedito Dourado, ambos devidamente qualificados e representados, 

alegando o que segue. Aduziu que o requerido firmou em 18/08/2011 a 

cédula de crédito bancário de n. 34491 (fls. 38/43), no valor de R$ 

29.574,34 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e 

quatro centavos), a ser pago em 60 parcelas mensais no valor de R$ 

804,13 (oitocentos e quatro reais e treze centavos), para aquisição do 

bem marca CHEVROLET, modelo CLASSIC 1.0 FLEX 2012, ano de 

fabricação 2011, cor PRETA, chassi 9BGS19F0CB101380, placa 

NUD4775, pelo qual ficou inadimplente a partir da parcela vencida em 

29/01/2012, totalizando as parcelas vencidas e vincendas o valor de R$ 

46.091,55 (quarenta e seis mil noventa e um reais e cinquenta e cinco 

centavos). Ingressou com a demanda em 04/06/2012. Decisão inicial 

proferida em 06/07/2012, determinando a emenda da inicial. Em 

05/02/2013, foi deferida a liminar de busca e apreensão e citação (fls. 65). 

Por mais de uma vez, o oficial de Justiça certificou que não foi possível o 

cumprimento do mandado, uma vez que, a parte autora não forneceu os 

meios necessários (fls. 67, 83). (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro. Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 781317 Nr: 34904-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO FILIPE MARQUES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que “ endereço 

insuficiente”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789428 Nr: 43435-98.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GUILHERME DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA LUIZA DE 

ARAÚJO LEMOS - OAB:122.249/RJ, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE 

FERREIRA DIAS - OAB:100.101/RJ, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 818547 Nr: 24886-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA DE MANTOVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851425 Nr: 54371-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, JAIR DEMÉTRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não 

há conta para o referido processo, e, devidamente intimado o requerente 

para trazer aos autos o comprovante original de pagamento do depósito 

de fls. 52 (decisões de fls. 98, 101 e certidão de fls. 116 – e 

manifestações do patrono do requerente de fls. 100, 114/115 e 118), este 

não cumpriu com a determinação judicial.

Assim, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do numerário que 

aduz ter sido depositado neste feito (fls. 52), no prazo de 02 (dois) dias.

II – Após, retornem os autos conclusos para que seja apreciada a 

antecipação de tutela concedida às fls. 49/50, pois condicionada ao 

referido depósito de fls. 52.

III – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

IV – Após, certifique-se o necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 863071 Nr: 4081-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR CAMINSKI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Tendo em vista o lapso temporal da protocolização da última petição que 

solicitou dilação de prazo para emendar a inicial, impulsiono os autos, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, para 

intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR) e seu patrono, 

via imprensa, para manifestar acerca do interesse no prosseguimento 

deste feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 883244 Nr: 18708-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, 

declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por fim, REVOGO a liminar concedida às fls. 203/204. 

Expeça-se o necessário.Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 892659 Nr: 25326-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS, 

FRANCIELY TATIANE IGNACIO, ADILSON JOSÉ JAMARINO, F. A. S. 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - ME, ROSANA LOURENCO 

JAMARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da sentença proferida às fls. 43, determino o arquivamento imediato 

dos autos.

 Certifique-se e dê-se baixa na distribuição.

Eventuais custas finais deverão ser arcadas pelo banco. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 919726 Nr: 43281-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FRUET CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133, JANDIR LEMOS - OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1.8071-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 930732 Nr: 49681-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 993681 Nr: 20296-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ALVES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 996940 Nr: 22129-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS, NAISE GODOY DE 

CAMPOS SILVA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à imediata juntada das petições e documentos 

protocolados que aguardam a juntada.

II – Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1015668 Nr: 30004-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FREITAS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1038320 Nr: 40725-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047359 Nr: 45073-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 
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SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1060487 Nr: 51249-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDILSON LOURENÇO DE MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DAVID MARTINS 

SANTANA - OAB:20.788/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 63.

 Defiro o pedido de cumprimento de sentença, dos honorários advocatícios 

de fls. 65/68.

Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Gabriel David Martins 

Santana e como executado: Banco do Brasil S/A.

II – Após, as retificações determinadas no item I, intime-se o banco 

executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do 

citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1079836 Nr: 1420-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Companhia de Crédito Financiamento e Investimento Renault do Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Everton Rodrigues da 

Cruz, no entanto, requereu às fls. 52, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder a baixa de restrição junto ao Renajud, tendo em vista, 

não haver nenhuma ordem expedida por este juízo solicitando a inclusão 

de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1141364 Nr: 28000-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SAMPAIO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 61/96, em consequência, julgo e declaro extinto o 

processo, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Ante a expressa desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005188-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EXECUTADO)

MARCELO ZANDONADI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005188-55.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA, 

VANDERLEI JOSE CIONI, MARCELO ZANDONADI, MARIA HELENA ALVES 

ARRUDA CIONI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Diante do pedido 

do banco exequente, bem ainda, tendo em vista as inovações trazidas 

pelo Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os 

litígios mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, 

inciso V, entendo razoável o deferimento do pedido para realização de 

audiência de conciliação. Designo audiência de conciliação, para o dia 

21/02/2018 às 14:30 horas, para tentativa de conciliação nos presentes 

autos, devendo as partes, comparecerem à audiência munidas de 

proposta para solução amigável. E para tanto, intime-se o banco 

exequente, via de seu patrono. Intimem-se os executados pelo correio, via 

carta, para comparecerem à audiência de conciliação designada, munidos 

de proposta de acordo. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 22 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032747-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. NOLASCO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1032747-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: F. NOLASCO DA SILVA - ME Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/GOL 1.6 RALLYE, Ano Fabricação/Modelo 2012/2013, 

Chassi 9BWAB45U2DP023140, Renavam 470972637, Placa OAV-8232, 

Cor PRETA NINJA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo 

de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032809-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1032809-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: LEONARDO GOMES ROCHA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

FIAT/DUCATO MINIBUS, Ano Fabricação/Modelo 2011/2011, Chassi 

93W244M24B207986, Placa ATS-9854, Renavam 306920921, Cor 

BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035115-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOPES BERNARDES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035115-66.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

MARCELO LOPES BERNARDES Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 4. Intime-se o 

requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037182-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SANTANA BONFIM DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1037182-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: RENATO SANTANA BONFIM DA CRUZ Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL 1.6, Ano 

Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 9BWAB05U4CT008248, Placa 

NPC-9312, RENAVAM 00325175721, Cor PRATA, depositando-o em mãos 

do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 

de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado 

de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 
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força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante de pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 

AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037187-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGILSON DA CONCEICAO MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1037187-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: AGILSON DA CONCEICAO 

MAGALHAES Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo MITSUBISHI/ PAJERO TR4 FLEX , Ano Fabricação/Modelo 

2009, Chassi 93XFRH77W9C939627, Placa NJM-0475, RENAVAM 

144138689, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 6. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1034890-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERRARIA OAB - SP253137 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLFGANG CESAR RESENDE WIMMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034890-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO CATERPILLAR S.A. 

REQUERIDO: WOLFGANG CESAR RESENDE WIMMER Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I - Intime-se o patrono da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça, consignando 

que a parte interessada poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. II - Apresentado os documentos nos termos 

acima, cumpra a Secretaria a decisão proferida no ID nº 10728092, pelo 

juízo deprecante da Comarca de São Paulo-SP, em 23/10/2017, com 

urgência, Cumpra-se. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004320-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUERRA TRANSPORTES LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004320-77.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL DEPRECADO: GUERRA TRANSPORTES 

LTDA - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. Cumpra a Secretaria a 

decisão proferida no ID 4875043, pelo juízo deprecante da Comarca de 

Lucas do Rio Verde - MT, em 06/05/2016, no endereço indicado no ID 

4875002, com urgência. Ressaltando que o requerente fornecerá os 

meios para o devido cumprimento do mandado. AT/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1038281-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038281-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos 

autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do 

s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida no ID 11218227, em 09/11/2017, pelo juízo deprecante 

da Comarca de São Paulo - SP, com urgência. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038049-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA ANTUNES DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE JESUS SILVA OAB - MT21602/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038049-94.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência da integralidade do contrato 

firmado entre as partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com 

relação aos fatos narrados pela requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO 

PACTUADAS: CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, 

TAXA DE JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. 

PEDIDOS FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A 

RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE 

ADESÃO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. 

DECISÃO AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO 

PROBATÓRIO NOS AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS 

NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO 

CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição 

inicial de ação revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada 

de cópia do contrato revisando. 2. Faltando documento indispensável ao 

ajuizamento da ação (art. 283, CPC), não ocorre a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor decorrentes daquele 

documento faltante. (TJ-PR - AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri 

Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 614) (grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando a requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos 

artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do 

STJ, determino à requerente que emende a inicial, e traga aos autos a 

integralidade do contrato que pretende controverter, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao que indefiro 

a apresentação deste pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 19 de dezembro de 

2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038318-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE RODRIGUES DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038318-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLARICE RODRIGUES DA GUIA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 

2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038497-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIL DA SILVA PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038497-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DEVAIL DA SILVA PINHO 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se a Carta Precatória para a Comarca de Acorizal - MT, a ser 

cumprido no endereço informado no ID 11237943, para busca e 

apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ FOX TRENDLINE 1.0 

TEC 8V (TOTAL FLEX) 4p, Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 

9BWAA45Z3F4051256, Placa QBH-9371, Cor BRANCA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 04 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038520-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038520-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCOS FERREIRA LIRA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CHEVROLET/ S-10 PICK UP ADVANTAGE (CD) 4X2 2.4 8V, Ano 

Fabricação/Modelo 20077/2008, Chassi 9BG13HU08C411161, Placa 

NIZ-8858, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 
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do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 6. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 04 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038578-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALINE SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038578-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THALINE SILVA DE ARRUDA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FORD/ 

FIESTA 1.6 FLEX, Ano Fabricação/Modelo 2013, Chassi 

9BFZF55P9D8491481, Placa OBL-4024, Cor PRETA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 04 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038683-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULANO GOMES LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038683-90.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: HERCULANO GOMES LEÃO Despacho Vistos etc. Banco 

Honda S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar em 

face de Herculano Gomes Leão. Entre os documentos que acompanham a 

inicial, percebe-se a ausência de informações sobre a alienação fiduciária 

no que concerne aos dados do veículo (placa). Assim sendo, intime-se a 

parte requerente, para apresentar os documentos necessários, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da liminar, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 04 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038449-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO 00182360148 

(EXECUTADO)

ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO (EXECUTADO)

ILMA DE CAMPOS E SILVA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038449-11.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ANA RAFAELA MOURA 

THOMAZ DE AQUINO 00182360148, ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE 

AQUINO, ILMA DE CAMPOS E SILVA ROSA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

04 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038651-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GADENZ (EXECUTADO)

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038651-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME, ODETE GADENZ Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

04 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038501-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. J. V. CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038501-07.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: W. M. 

J. V. CONSTRUTORA LTDA - EPP, HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, 

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 04 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038608-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIA MARTINS DE PAULA DEL BARCO (RÉU)

FLAVIO FERREIRA DEL BARCO (RÉU)

DEL BARCO & DE PAULA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038608-51.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DEL 

BARCO & DE PAULA LTDA - EPP, CLERIA MARTINS DE PAULA DEL 

BARCO, FLAVIO FERREIRA DEL BARCO Decisão Interlocutória Vistos etc. 

1. Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 04 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032824-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UILZA MARQUES RIBEIRO ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1032824-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: UILZA MARQUES RIBEIRO ROCHA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que a 

requerida compareceu espontaneamente no ID 10832903, apresentando 

contestação e documentos. Ressalto que a análise de manifestações da 

requerida somente podem ser feitas após o cumprimento da liminar, 

consoante disposição do art. 3º, § 3º do Decreto Lei nº 911/69. II – Defiro 

a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. III – Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

MERCEDES BENZ/ E 250 COUPE TURBO 2.0 2P, Ano Fabricação/Modelo 

2013/2014, Chassi WDDKJ3GW7EF224622, Renavam 00593044576, Placa 

FML-7779, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038324-43.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA RIBEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038324-43.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038333-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA RIBEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038333-05.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1038526-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038526-20.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Compulsando os 

autos, tenho que apenas o pedido cautelar da requerente merece 

prosseguir, diante da incapacidade de combinação dos pedidos de 

cautelar exibitória com ordinária de suspensão ou limitação de descontos 

em conta corrente e folha de pagamento, por seguirem ritos diversos, 

logo, não comportando tal cumulação. Neste sentido a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 
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IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a concessão de antecipação de tutela 

para suspender pagamentos em demanda cautelar de exibição de 

documentos, uma vez que a tutela antecipada visa adiantar o provimento 

que o autor receberá ao final da demanda se vencedor, ou seja, a 

exibição do documento apenas, na hipótese. A mera intitulação da ação de 

fazer s/s cautelar não é suficiente para determinar a natureza da ação, 

sendo esta dada pelos elementos da demanda e do pedido formulado. 

AGRAVO PROVIDO.” (TJMG - Agravo de Instrumento: 

1.0433.13.013417-7/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, Órgão Julgador: 

9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2013, Data da publicação: 

29/10/2013.) Com o procedimento de exibição de documento objetiva a 

parte autora a busca de elementos que possibilitem alcançar prova que 

pode ser tanto perante a própria parte requerida, como diante de um 

terceiro que esteja em poder do documento. Desta feita, prossegue o feito 

apenas como Ação Cautelar de Exibição de Documentos, seguindo 

indeferido o pleito acerca de suspensão ou limitação de descontos em 

conta corrente e folha de pagamento. IV – Defiro o pedido para que o 

requerido apresente, no prazo da resposta, os documentos pleiteados no 

item 2 de ID 11239215 da inicial. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando no mandado a 

advertência do art. 400 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000020-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICIA DOS SANTOS AGOSTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

100020-38.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Creonícia dos 

Santos Agostinho ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Liminar Inaudita Altera Pars 

em face de Banco Panamericano S/A. Afirma a requerente que é 

servidora pública municipal de Cuiabá/MT, e que possui alguns contratos 

de empréstimos consignados com o requerido, mas não possui débitos. 

Que em um deste, o requerido deixou de descontar em sua folha de 

pagamento desde a parcela 49 até a 66, porém, negativou o valor de R$ 

5.262,25, mas que não concorreu para qualquer alteração nos descontos. 

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar ao 

requerido que exclua seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Assim, embora tenha ocorrido a suspensão dos 

descontos de forma unilateral, como aduz a requerente, a mesma ainda 

está em débito, discutindo quanto ao montante da dívida constante de sua 

negativação. Tais discussões demandam dilação probatória. Por todo 

exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 

do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 

e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000030-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA VIEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000030-82.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. João de 

Souza Vieira ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Declaratória, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência em face de Banco Panamericano S/A. Aduz o requerente que 

realizou junto ao Banco do Brasil um contrato no valor de R$ 61.018,39, a 

ser pago em 96 parcelas de R$ 1.247,13, tendo efetuado o pagamento de 

32 parcela até este requerido lhe fazer uma proposta, de financiamento da 

quantia de R$ 72.402,92, sendo R$ 58.926,89 para quitação da dívida junto 

ao Banco do Brasil, com o valor de R$ 13.749,03 à título de reembolso ao 

requerente. Entretanto, após ter “firmado” tal contrato junto ao requerido, 

verificou que este não cumpriu com o contratado, realizando apenas um 

empréstimo na quantia de R$ 17.984,37, a ser paga em 96 parcelas de R$ 

467,71, permanecendo inalterado o contrato realizado com o Banco do 

Brasil, e adquirindo um outro “financiamento” que NÃO contratou. Desta 

forma, requer em sede de tutela antecipada que o requerido suspenda 

imediatamente os descontos realizados em sua folha de pagamento no 

valor de R$ 467,71 em 96 parcelas, não negative seu nome, deposite a 

diferença do contrato de R$ 54.421,55, a inversão do ônus da prova e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Defiro a emenda à inicial apresentada junto aos ID’s 11271734, 

11271735, 11271736, 11271737, 11271740 e 11271741. Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
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SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). No que tange ao pedido 

de tutela de urgência, é uma providência que possui cognição sumária. 

Analisando o feito através desta ótica, vislumbro os requisitos 

necessários a sua concessão, conforme o art. 300 do CPC. A 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, se constatam quando o requerente afirma que realizou contrato 

para compra de dívida junto à outra instituição financeira, e o requerido 

não cumpriu com a contratação, supondo ter sido vítima de fraude, 

correndo o risco de ter descontos em sua folha de pagamento por uma 

dívida resultante de fraude, a somar com a dívida que possui contratada 

com outra instituição financeira. Ainda, pelo fato de haver limitação de 

seus rendimentos e restrição ao crédito por uma dívida que, segundo 

alega, foi fraudada, o que lhe causará prejuízo econômico e moral. Diante 

disso, defiro a tutela de urgência. Intime-se o requerido para que 

suspenda IMEDIATAMENTE os descontos na folha de pagamento do 

requerente, referente ao contrato com parcelas mensais de R$ 467,71, 

bem como se abstenha de negativar o nome do requerente referente ao 

mencionado contrato, até ulterior deliberação, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

conforme artigo 497 do CPC. Indefiro apenas o pedido de consignação da 

quantia de R$ 54.421,55, por demandar dilação probatória, bem como se 

tratar de análise da validade contratual. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1032800-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (DEPRECADO)

Outros Interessados:

THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1032800-65.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: JOAO BATISTA DA SILVA 

DEPRECADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória, redistribuída em cumprimento da 

Resolução 11/2017-TP, compulsando os autos, observo que a presente 

demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação tipicamente 

bancária. Desse modo, tenho que, em se tratando o objeto da ação de 

responsabilidade civil, em que busca o requerente o ressarcimento de 

suposto dano moral sofrido, cujo objeto da lide não atende às 

especificações da competência desta vara, por não ser relação bancária, 

a declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é 

medida que se impõe. Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS (DESPESAS 

REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES POR NEGATIVA DE 

COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO FINANCEIRO – 

COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. Em 

se tratando de pedido visando ao ressarcimento por danos materiais 

(despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com danos morais 

contra seguradora que negou a respectiva cobertura securitária, não se 

enquadra na competência privativa das Varas Especializada de Direito 

Bancário de que trata o Provimento nº 004/2008/CM - TJMT, posto não 

corresponder a matéria de cunho exclusivamente financeiro. (CC, 

18993/2012, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 04/10/2012, Data da publicação no DJE 17/10/2012) (grifo 

nosso) Assim, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao objeto da ação, que 

se visa constituir, devendo estes autos ser remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo a alguma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Comarca, portanto, Juízo 

competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Cumpra-se. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028526-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON DANTAS DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1028526-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ADEMILSON DANTAS DE MATOS Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Omni Financeira S/A – Propôs a presente Ação de Busca e 

Apreensão com pedido de liminar em desfavor de Ademilson Dantas de 

Matos, aduzindo que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária 

do bem Marca/Modelo CHEVROLET/ S-10 PICK UP C. DUPLA 4X2 4P 

BASICO Fabricação/ Modelo 2001, Chassi 9BG138AC01C434059, placa 

KAL-8518 e Cor VERDE, em 36 parcelas, no entanto, o requerido não 

adimpliu a parcela de nº 29 e as subsequentes, requerendo por conta 

disso, LIMINARMENTE, a busca e apreensão do bem. Compulsando os 

presentes autos, verifica-se que o contrato entre as partes foi parcelado 

em 36 parcelas mensais, sendo que 28 (vinte e oito) parcelas já foram 

quitadas, restando o inadimplemento a partir da 29ª parcela, motivo pelo 

qual requereu o credor liminarmente a busca e apreensão da posse do 

veículo. Vale ressaltar que, seguindo os rigores do diploma legal que rege 

o tema de busca e apreensão, a medida a ser tomada seria deferir a 

liminar de busca e apreensão, haja vista que a lei é clara nesse sentido. 

No entanto, nem sempre devem ser seguidos os rigores da lei, sob pena 

de ferir princípios constitucionalmente tutelados, que, este Juízo deve 

observar em sentido de prioridade máxima. No presente caso, deve-se 

levar em consideração o adimplemento substancial do contrato, consoante 

se verifica das quantidades de prestações já pagas, sendo no total de 28 

de 36 parcelas pactuadas. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. OCORRÊNCIA. A teoria do 

adimplemento substancial atua como instrumento de equidade, impondo 

que, nas hipóteses em que a extinção da obrigação pelo pagamento esteja 

muito próxima do final, exclua-se a possibilidade de resolução do contrato, 

permitindo-se tão-somente a propositura da ação de cobrança do saldo 

em aberto. O adimplemento de mais de 80% das parcelas avençadas no 

contrato conduz à ausência de mora, que, por ser pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a 

extinção do feito sem resolução de mérito. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO" (TJRS – 14ª Câmara Cível – Agravo nº 70028439040 – 

Relatora: Desa. Katia Elenise Oliveira da Silva – Data do Julgamento: 

12/02/2009). grifei Assim, nessa linha de entendimento, de acordo com a 

moderna doutrina em relação ao instituto do inadimplemento substancial, 

indefiro o pedido liminar de busca e apreensão, diante do adimplemento 

substancial pela parte requerida. Cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa em 15 dias. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1062 de 1102



Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028888-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE MORAES VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1028888-60.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

JULIANO DE MORAES VIEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o 

requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034503-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE SERVICOS DE CALHAS LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO HENRIQUE NAZARIO DA SILVA (EXECUTADO)

HENRIQUE ARISTACIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034503-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: HENRIQUE SERVICOS DE CALHAS LTDA - ME, FERNANDO 

HENRIQUE NAZARIO DA SILVA, HENRIQUE ARISTACIO DA SILVA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os executados 

para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o 

comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no 

mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos 

moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. 

Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028566-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAMARGO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 2 8 5 6 6 - 4 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIAS 

CAMARGO DA CRUZ Despacho Vistos etc. I – Compulsando os autos 

verifico que o endereço postado na notificação de ID 9863929, é diverso 

do presente contrato juntado no ID 9863927, sendo assim não válida a 

certidão da notificação, não restando comprovada assim, a mora do 

requerido. A notificação de forma correta é requisito indispensável para a 

propositura da ação de busca e apreensão. II – Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029031-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1029031-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDEVALDO ALMEIDA DA SILVA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo HONDA/ CITY LX FLEX, Ano Fabricação/Modelo 2010/2011, 

Chassi 93HGM2520BZ101869, Renavam 00228283604, Placa NTY-8618, 

Cor CINZA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 
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REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034352-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANANE PRESTES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034352-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: DEJANANE PRESTES FERNANDES Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/GOL TRENDLINE 1.6 8V, Ano Fabricação/Modelo 

2016/2016, Chassi 9BWAB45U4GP515589, Renavam 01079183288, Placa 

QBK-8861, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035938-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CANTARELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035938-40.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: SERGIO CANTARELLA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Cite-se os executado para pagar a dívida em 03 (três) 

dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

09 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036600-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036600-04.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036813-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L A LEMOS CASCALHEIRA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036813-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: L A LEMOS CASCALHEIRA - ME, LUIZ ANTONIO LEMOS 

JUNIOR Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com 

a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se 

os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo 

Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036533-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTSEG PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCACAR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036533-39.2017.8.11.0041 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO RÉU: 

MULTSEG PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME, ANTONIO LUIZ PEREIRA 

BALCACAR Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, 

com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o 

requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035940-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDCLEIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035940-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDCLEIA PEREIRA DA SILVA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo FORD/ FIESTA ROCAM HATCH 1.0 8V, Ano 

Fabricação/Modelo 2012//2013, Chassi 9FZF55A6D8437552, Renavam 

00502617713, Placa OBO-9410, Cor PRATA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035838-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MUNIZ NAZARETH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 5 8 3 8 - 8 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BEATRIZ MUNIZ 

NAZARETH Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, 

com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL TL MB S, 

Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 9BWAA45U6FT101304, 

Renavam 1041275517, Placa PVQ-5988, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 
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sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035931-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 5 9 3 1 - 4 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: OSVALDO 

PINTO DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo TOYOTA/ COROLLA XEI 2.0 

FLEX, Ano Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 9BRBD48E6C2555105, 

Renavam 379062356, Placa OAU-0229, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036017-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CYNTIA GRACIELA DA SILVA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036017-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: CYNTIA GRACIELA DA SILVA 

MACHADO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos 

observo que a ação foi registrada como “Ação de Busca e Apreensão”, 

quando se trata de ação de execução. Assim, proceda a Secretaria às 

retificações devidas, no tipo da ação, devendo passar a constar “Ação de 

Execução Extrajudicial”, registrando as alterações no sistema. II – Após o 

cumprimento do item anterior, certifique a Secretaria, e cumpra o 

determinado a seguir: Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. Fixo desde já, honorários 

em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código 

de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de 

três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os 

termos do parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036764-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 6 7 6 4 - 6 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABRICIO 

VIEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em 

face de Fabrício Vieira. Entretanto, após detida análise dos Autos, bem 

como dos documentos trazidos pelo requerente, extrai-se que o 

requerente é residente e domiciliado na Comarca de Várzea Grande/MT, 

consoante documento junto ao ID 11010163 (fls. 01 e 03). A jurisprudência 

dominante no STJ é no sentido de que o foro do domicílio do consumidor é 

o competente para conhecer das ações em que se discute a relação de 

consumo, podendo o juiz, nesses casos, declinar de ofício da 

competência para o foro do domicílio do consumidor, nos termos do artigo 

64, paragrafo 1°, do CPC. Confira-se: “DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA 
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DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 535, II, CPC. 

VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. (...) 4. O magistrado pode, de ofício, declinar 

de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, porquanto a 

Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério determinativo da 

competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem 

pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta. 5. O 

microssistema jurídico criado pela legislação consumerista busca dotar o 

consumidor de instrumentos que permitam um real exercício dos direitos a 

ele assegurados e, entre os direitos básicos do consumidor, previstos no 

art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados. 6. A 

possibilidade da propositura de demanda no foro do domicílio do 

consumidor decorre de sua condição pessoal de hipossuficiência e 

vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar a competência de 

foro em favor de interesse de representante do consumidor sediado em 

local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso especial parcialmente 

conhecido e provido. (REsp 1032876/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009). 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a 

jurisprudência dominante do STJ. Incide, portanto, a Súmula 83 desta Corte 

Superior, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgRg no Ag 

135.461/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 18.08.97). Ante o 

exposto nego provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. 

Brasília-DF, 04 de dezembro de 2009.” ( AI n. 1.151.526 - MG 

(2009/0009034-0) Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), 02/02/2010). Este também é o posicionamento dos 

Tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

PROCESSUAL CIVIL. FORO COMPETENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA PELO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O intuído 

da norma insculpida no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é 

facilitar o seu acesso ao Poder Judiciário, bem como do exercício da 

defesa de seus direitos, contudo, não autoriza a escolha aleatória e sem 

fundamentação pela parte hipossuficiente da relação jurídica. 3. Recurso 

conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT - 

20100020123804AGI, Relator: João Batista Teixeira, 3ª Turma Cível, 

julgado em 29/09/2010, DJ 07/10/2010 p. 131) (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPETENCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICILIO DO 

CONSUMIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no STJ, é 

absolutamente competente para o julgamento das ações que envolvem 

relações de consumo o foro do domicílio do consumidor, podendo a 

competência ser declinada de ofício (CPC 112, p. único e 113). 2. Deu-se 

provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, a fim de 

determinar a competência do juízo de Planaltina-DF, para julgamento da 

ação de busca e apreensão, bem como da ação conexa de consignação 

em pagamento.” (TJDFT - AI n. 2010.00.2.000850-3, 2ª Turma Cível, 

Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 09/06/2010). Neste caso, a 

remessa destes autos a Comarca de Várzea Grande/MT é medida que se 

impõe. Ante o exposto, declino a competência do processamento da 

causa para a Vara Bancária da Comarca de Várzea Grande/MT, para 

onde determino sejam os autos remetidos, após a baixa e anotações de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037774-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE ARAUJO LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1037774-48.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JEFFERSON DE ARAUJO LEAL Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo VOLKSWAGEN/GOL, Ano Fabricação/Modelo 2013/2013, 

Chassi 9BWAB05U1DT174664, Placa OBJ-4348, Cor BRANCA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035376-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035376-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 

EXECUTADO: JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Defiro a emenda à inicial para retificar o pólo passivo da 

demanda, passando a constar como executado Espólio de José Gilberto 

Borges de Freitas. II – Intime-se o douto patrono do exequente para 

regularizar a sucessão processual, de acordo com as determinações 

contidas nos artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, que 

determinam em caso de falecimento de uma das partes, que se faz 

necessária a identificação de quem serão os sucessores que irão atuar 

na demanda. Dessa forma, a parte executada deve ser representada, 

judicialmente, nos termos da legislação processual vigente da seguinte 

forma: a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de 

Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento; 

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados; c) por qualquer herdeiro que será nomeado 

responsável pelo pagamento dos valores, pelos demais herdeiros e pelo 

cônjuge supérstite, por meio de declarações com firma reconhecida que 

deverão ser juntadas aos autos, se o inventário já foi concluído e os bens 

penhorados não foram incluídos nos bens arrolados ou em caso de 

inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o falecimento posterior de 

algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, deverá ser juntado aos 

autos, também, a cópia da certidão de óbito do mesmo e as declarações 

assinadas por seus herdeiros. Assim, cumpra o douto patrono da 

exequente, no prazo de 30 dias, com o acima determinado, tomando as 

providências necessárias no sentido de regularizar o polo passivo da 
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demanda. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031329-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 1 3 2 9 - 1 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: L.O. DANTAS 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

FOCKER/ FOCKER 240, Ano Fabricação/Modelo 2014/2014, Chassi 

BR-FM100719L314, N° do Motor 5395518, Cor AZUL, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033325-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENISVAL CARDOSO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033325-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: LENISVAL CARDOSO PEREIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para 

pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034563-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SANTIAGO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034563-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: JESSICA SANTIAGO SOARES Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/ NOVO FOX TRACK ME, Ano Fabricação/Modelo 2016, 

Chassi 9BWAG45Z9G4072189, Placa QBH-3223, Cor BRANCA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035750-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035750-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo HYUNDAI/ HB20 COMFORT 1.0 12V, Ano 

Fabricação/Modelo 2017/2017, Chassi 9BHBG51CAHP767433, Placa 

QCP-6964, Cor MARROM, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035583-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA TANIGUCH DE MORAIS SIMLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035583-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: MONICA TANIGUCH DE MORAIS SIMLER Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo HYUNDAI/ HB20 1.0 COMFORT, Ano Fabricação/Modelo 

2015/2016, Chassi 9BHBG51CAGP515096, Renavam 01065977805, Placa 

QBX-0569, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente 

para que deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035742-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAISSA GUERREIRO SANTANA LUCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035742-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LAISSA GUERREIRO SANTANA 

LUCAS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com 

a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CITROEN/ C-3 FLEX TENDANCE 

1.5 8V A/G 4P, Ano Fabricação/Modelo 2014/2015, Chassi 

935SLYFYYFB517490, R enavam 1021502070, Placa QBM-5719, Cor 

BRANCO, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036535-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUIZA COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (RÉU)

SEBASTIAO GOMES FERREIRA (RÉU)
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CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036535-09.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CASA 

DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, SEBASTIAO 

GOMES FERREIRA, SANDRA LUIZA COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os 

devedores para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o 

requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036794-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA C. P. DIAS ALVES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036794-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: GLAUCIA C. P. DIAS ALVES EIRELI - ME 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo RENAULT/ FLUENCE DYNAMIQUE 2.0 16V HI FLEX CVT X 

T R O N I C ,  A n o  F a b r i c a ç ã o / M o d e l o  2 0 1 2 / 2 0 1 3 ,  C h a s s i 

8A1LZBW2TDL407927, Renavam 492172889, Placa OBF-8990, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032837-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1032837-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

LUANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CHEVROLET/ ASTRA SEDAN 4P BASICO ADVANTAGE 20 8V 

FLEXPOWER, Ano Fabricação/Modelo 2007/2008, Chassi 

9BGTR69W08B197961, Renavam 00942916182, Placa EBA-5813, Cor 

PRETA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033821-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (RÉU)

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033821-76.2017.8.11.0041 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO RÉU: 

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115, OLINDINETE PORTO 

DE SOUSA DAVID Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 
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embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o 

requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036480-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036480-58.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: VICENTE MENDES DOS SANTOS Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036585-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RABELO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036585-35.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: EDUARDO RABELO DE MIRANDA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036932-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036932-68.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A EXECUTADO: MAGDA GOMES DOS SANTOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para 

pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037802-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINO CARMO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1037802-16.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

VALENTINO CARMO DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para 

opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito 

que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016872-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANA FERREIRA CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 1 6 8 7 2 - 7 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FLAVIANA 

FERREIRA CABRAL Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ NOVO GOL 

1 . 6  C I T Y ,  A n o  F a b r i c a ç ã o / M o d e l o  2 0 1 3 / 2 0 1 3 ,  C h a s s i 

9BWAB45U0DP181122, Renavam 508418828, Placa OBG-6152, Cor 

BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033956-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR DAVID DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033956-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADAIR DAVID DE 

QUEIROZ Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, 

com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ STRADA CS WORKING 

CELEBRATION, Ano Fabricação/Modelo 2014/2014, Chassi 

9BD578141E7792023, Placa OWX-2624, Cor PRETA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1036833-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO OAB - MT24028/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036833-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DELATORRE COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. Cumpra a 

Secretaria a decisão proferida no ID 11020069, pelo juízo deprecante da 

Comarca de Primavera do Leste - MT, servindo cópia da presente como 

mandado, ficando desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça de plantão, com urgência. Após, devolva-se à origem 

mediante a adoção das formalidades legais. Às providências. AT/Cuiabá, 

10 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037194-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NAIR MATOS CONSTANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1037194-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: NAIR MATOS 

CONSTANTINO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, marca/modelo FORD NEW FIESTA SEDAN SE 

1.6 16V(125CV)(FLEX) Cor: BRANCO - Ano / Modelo: 15/15 Placa: 

QBY2526 - Chassi: 3FAFP4WJ2FM192823, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 11 de janeiro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038210-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1038210-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e 

etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, MARCA FIAT, MODELO PALIO 1.8R MPI FLEX, 

CHASSI 9BD17140J72790206, PLACA KAM4059, RENAVAM 893677434, 

COR PRATA, ANO 06/07, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 11 de janeiro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038073-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CECILIA DE BARROS RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1 0 3 8 0 7 3 - 2 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIANE CECILIA 

DE BARROS RONDON DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. I – Intime-se 

o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II – Compulsando os autos verifico 

que o banco requerente não comprovou na exordial a mora do requerido. 

Sabe-se que a notificação (via postal, com aviso de recebimento entregue 

ou instrumento de protesto) é requisito indispensável para a concessão da 

liminar na ação de busca e apreensão. III – Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a 

irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso 

de recebimento) ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037193-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL EVANGELINA PORCIUNCULA SCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1037193-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RAQUEL EVANGELINA 

PORCIUNCULA SCHMIDT DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca / Modelo: FIAT UNO EVO 

VIVACE(CELEBRATION6) 1.0 8V FLEX Cor: PRATA - Ano / Modelo: 15/15 

Placa: PVW9768 - Chassi: 9BD19515ZF0689544, depositando-o em mãos 

do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 

de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado 

de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 
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estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 11 de janeiro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038070-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1038070-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GILSON DOS SANTOS 

SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca / Modelo: FIAT STRADA(C.ESTENDIDA) ADVENTURE 1.8 8V(FLEX) 

Cor: CINZA - Ano / Modelo: 7/8 Placa: NJC8120 - Chassi: 

9BD27804D87031356, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 6. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 11 de janeiro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036918-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA APARECIDA RIBEIRO SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 6 9 1 8 - 8 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDIVANIA 

APARECIDA RIBEIRO SEVERINO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

TOYOTA/ ETIOS HATCH X AC 13, Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, 

Chassi 9BRK19BT2G2061164, Renavam 1065740848, Placa QBW-6449, 

Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038373-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038373-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo MARCOPOLO/ VOLARE W9 ON, Ano Fabricação/Modelo 

2013, Chassi 93PB40N31DC046025, Renavam 556745493, Placa 

OBQ-9643, Cor CINZA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 
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Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente 

para que deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 11 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019526-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 1 9 5 2 6 - 6 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CELSO 

FERNANDES ALENCASTRO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HONDA/ CIVIC EXS FLEX, Ano 

Fabricação/Modelo 2007/2007, Chassi 93HFA66807Z205960, Renavam 

920130950, Placa CWQ-5191, Cor PRATA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030706-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON JACKSON EICHLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 0 7 0 6 - 4 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KLEBERSON 

JACKSON EICHLER Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Tendo em vista que os autos de n. 1018991-42.2016.8.11.0041 (idêntico a 

estes autos), as partes entabularam acordo, no entanto o requerido 

descumpriu a avença, consoante informação de ID 11023213. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CHEVROLET/ S-10 LT FD 2, 

Ano Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 9BG148EP0EC416809, 

Renavam 599150319, Placa NJE-2021, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020675-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 2 0 6 7 5 - 6 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SS 

COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ 

PALIO FIRE, Ano Fabricação/Modelo 2014/2014, Chassi 

9BD17122LE5917741, Renavam 995530858, Placa NTY-3922, Cor 

BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 
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sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 11 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005254-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005254-35.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A devidamente 

qualificado e representado, nos autos da ação de busca e apreensão 

movida em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda ME, apresentou no Id 

11155188, Embargos de Declaração da sentença proferida no Id 

10997802 dos autos, alegando a existência de omissão pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto omisso e aclarar a r. decisão. 

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery 

Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no 

tocante a suposta omissão existente na sentença proferida. Argumenta o 

banco que a sentença determinou à parte requerida que promova o 

pagamento das parcelas, todavia, não esclareceu se não pagar as 

parcelas conforme determinado na sentença, o veículo poderia ser 

apreendido pelo banco embargante. Defende que da forma indicada na 

sentença a requerida poderia não pagar as parcelas e permanecer na 

posse do veículo, mesmo estando inadimplente. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo embargante, tenho que seu 

pedido não merece acolhimento. Com efeito, a sentença reconheceu ter 

ocorrido o instituto do adimplemento substancial do contrato, não admitindo 

desde a análise da liminar a busca e apreensão do veículo. Levando em 

consideração o adimplemento substancial do contrato, analisando a 

quantidade de prestações já pagas, sendo no total de 23 de 36 parcelas 

pactuadas. Neste sentido, quando determina o pagamento das parcelas 

em atraso, entende o Juízo que devem ser pagas sob pena de ser o 

contrato executado e cobradas as partes em aberto. Desta forma, não 

tenho como reconhecer os embargos do banco. O que objetiva o 

embargante, por meio dos presentes embargos é a reapreciação dos 

autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se de matéria já 

abordada e esgotada na sentença guerreada, o que é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o que só será possível 

através do recurso cabível. Assim entendo que não há o que se aclarar 

na referida decisão. Com essas considerações, rejeito os embargos 

declaratórios. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000355-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MOISES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000355-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ELIAS MOISES DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. I 

– Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. II – Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a 

Secretaria a decisão proferida junto ao ID 11315014, pelo juízo deprecante 

da Comarca de Campo Grande - MS, em 09/10/2017, com urgência. Após, 

devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023123-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ZUCK DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1023123-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ALTAIR ZUCK DOS 

SANTOS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Revogo a decisão de ID 

11321350, tendo em vista a falha no sistema que ocultou a petição inicial. 

2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado 

o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HONDA/ CG 160 TITAN EX, Ano 

Fabricação/Modelo 2016/2016, Chassi 9C2KC2210GR508742, Renavam 

1087292023, Placa QDQ-9723, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 
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força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031677-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 1 6 7 7 - 3 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FLAVICK 

MENDES SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Revogo a decisão de 

ID 11321490, tendo em vista a falha no sistema que ocultou a petição 

inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FORD/FEISTA FLEX, Ano 

Fabricação/Modelo 2009/2010, Chassi 9BFZF55A3A8471637, Renavam 

170605060, Placa NPM-7840, Cor VERMELHA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033657-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEIXOTO ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 3 6 5 7 - 1 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE PEIXOTO 

ALENCAR Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Revogo a decisão de ID 

11321632, tendo em vista a falha no sistema que ocultou a petição inicial. 

2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado 

o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ STRADA WORKING CD, 

Ano Fabricação/Modelo 2013/2013, Chassi 9BD27804MD7652757, 

Renavam 527953849 , Placa OPN-4451, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032820-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 2 8 2 0 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONAN 

MORAES DOS SANTOS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Revogo a 

decisão de ID 11322534, tendo em vista a falha no sistema que ocultou a 

petição inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FORD/ 

FIESTA 1.6 FLEX, Ano Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 

9BFZF55P1E8084417, Renavam 702643696, Placa AXX-9881, Cor 

BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 
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911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 12 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034107-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 4 1 0 7 - 5 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: OSEIAS 

EVANDRO PINHEIRO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Revogo a 

decisão de ID 11322703, tendo em vista a falha no sistema que ocultou a 

petição inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo REB/ 

RANDON SR CA, Ano Fabricação/Modelo 2017/2017, Chassi 

9ADG1353HHM411923, Renavam 1120481942, Placa OAP-2486, Cor 

PRETA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 12 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036249-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS WAGNER CERQUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 6 2 4 9 - 3 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS WAGNER 

CERQUEIRA DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Revogo a 

decisão de ID 11322865, tendo em vista a falha no sistema que ocultou a 

petição inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

FIAT/PALIO ATTRACTIVE 1.4, Ano Fabricação/Modelo 2013, Chassi 

9BD196272E2195668, Renavam 587464429, Placa FJT-1219, Cor PRATA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000438-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 0 4 3 8 - 7 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  A U T O R :  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: JOSEMAR FERREIRA DA SILVA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Cite-se o devedor para pagamento do débito, 

ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do 

crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 

702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 

pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-88.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1078 de 1102



Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000243-88.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Pugna a 

requerente pela gratuidade da justiça, sob o argumento de falta de 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais e 

nem com os honorários advocatícios. É certo que a Lei nº 1.060/50, e o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não faz distinção entre 

pessoa física ou jurídica para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, porém, as pessoas físicas devem comprovar sua condição de 

miserabilidade, e em relação à pessoa jurídica deve-se analisar com 

cautela, sempre condicionado à comprovação inequívoca da incapacidade 

financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso, não 

comprovando nem mesmo a situação inativa da empresa como menciona 

na exordial. Assim, intime-se a requerente para que comprove a sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas e taxa judiciárias, para o 

qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. Servindo a publicação da presente decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000402-31.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Pugna a 

requerente pela gratuidade da justiça, sob o argumento de falta de 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais e 

nem com os honorários advocatícios. É certo que a Lei nº 1.060/50, e o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não faz distinção entre 

pessoa física ou jurídica para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, porém, as pessoas físicas devem comprovar sua condição de 

miserabilidade, e em relação à pessoa jurídica deve-se analisar com 

cautela, sempre condicionado à comprovação inequívoca da incapacidade 

financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso, não 

comprovando nem mesmo a situação inativa da empresa como menciona 

na exordial. Assim, intime-se a requerente para que comprove a sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas e taxa judiciárias, para o 

qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. Servindo a publicação da presente decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 12 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014717-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO REI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014717-98.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que não existem nulidades a serem 

sanadas, bem como não se trata de hipótese de julgamento antecipado, 

sendo necessária a produção de provas, principalmente a pericial diante 

da controvérsia relativa aos valores apresentados pelas partes. Defiro a 

produção da prova pericial pleiteada pela parte requerente (ID’s 6872025 e 

10579091) por entender ser necessária ante o caráter da complexidade 

da matéria, considerando-se que não se trata de meros cálculos 

aritméticos, devendo a própria parte requerente arcar com os honorários 

periciais, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na 

inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Nomeio independente do termo de compromisso perito o 

expert JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a 

Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, 

telefone: 3025-1463 / 9227-5932. Intime-se o Perito da presente nomeação 

e para apresentar a proposta de honorários em 05 (cinco) dias. II – Dê-se 

ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como 

para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009462-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DA COSTA FARIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009462-62.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que não existem nulidades a serem 

sanadas, bem como não se trata de hipótese de julgamento antecipado, 

sendo necessária a produção de provas, principalmente a pericial diante 

da controvérsia relativa aos valores apresentados pelas partes. Defiro a 

produção da prova pericial pleiteada pela parte embargante (ID’s 5788562 

e 10766528) por entender ser necessária ante o caráter da complexidade 

da matéria, considerando-se que não se trata de meros cálculos 

aritméticos, devendo a própria parte embargante arcar com os honorários 

periciais, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na 

inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Nomeio independente do termo de compromisso perito o 

expert JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a 

Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, 

telefone: 3025-1463 / 9227-5932. Intime-se o Perito da presente nomeação 

e para apresentar a proposta de honorários em 05 (cinco) dias. II – Dê-se 

ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como 

para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000460-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DINIZ CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - RJ159371 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000460-34.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência do contrato firmado entre as 

partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos 

narrados pela requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE 

JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS 

FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO 

DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 

PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO 

AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS 

AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O 

CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR 

VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição inicial de ação revisional de 

contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do contrato 

revisando. 2. Faltando documento indispensável ao ajuizamento da ação 

(art. 283, CPC), não ocorre a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor decorrentes daquele documento faltante. (TJ-PR - 

AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 614) 

(grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a apresentação de 

documentos pelo requerido, quando a requerente desconhece o que está 

a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino à 

requerente que emende a inicial, e traga aos autos a integralidade do 

contrato que pretende controverter, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, ao que indefiro a apresentação 

deste pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017881-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON VALADARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AUXILIADORA GONCALVES RODRIGUEZ CORUJO GARCIA 

OAB - MT7017/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017881-08.2016.8.11.0041 Ação: de Busca e Apreensão Embargante: 

Banco Bradesco S/A Embargados: Jailton Valadares dos Santos Decisão 

Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 11026057 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida junto ao ID 

10860990, pleiteando o acolhimento destes embargos, posto que a 

decisão foi contraditória ao condenar apenas o requerente ao pagamento 

da verba honorária, tendo sido indeferidos pedidos contrapostos do 

requerido, sendo assim ambas as partes sucumbentes. Requereu ao final 

o acolhimento dos presentes embargos e revertida a condenação ao 

pagamento. Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os 

autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Código de 

Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento dos 

Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo 

Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do embargante não 

merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma contradição, 

obscuridade ou omissão a ser sanada através dos embargos. Ademais, 

consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos necessários, 

e ainda questionados pelo embargante, sendo esta extremamente clara em 

sua totalidade, assim não pairam dúvidas de qualquer trecho seu 

conteúdo. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016610-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACYMAR CAPELASSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016610-27.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. II – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 

341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025747-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA APARECIDA GONCALVES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1025747-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: CLAUDIA APARECIDA GONCALVES DE MELO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo TOYOTA/ ETIOS XS 1.5 16V FLEX 5V, Ano 

Fabricação/Modelo 2016/2016, Chassi 9BRK29BT7G0081841, Placa 

OBQ-9171, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 
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da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 15 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035567-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO LEITE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035567-76.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Marcos 

Aurelio Leite da Costa ingressou com Ação de Revisão de Contrato 

Bancário e Pedido Tutela Provisória de Urgência em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Afirma a requerente que firmou junto ao requerido 

um contrato de CDC no valor de R$ 4.742,96, a ser pago em 36 parcelas 

no valor de R$ 193,65, havendo cobrança abusiva de juros 

remuneratórios e capitalização de juros. Assim, requer a concessão de 

tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos efetuados 

em sua conta corrente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Defiro a 

emenda à inicial de ID’s 11011902 e 11012175. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em conta corrente referente ao contrato de 

empréstimo e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034574-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034574-33.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. A parte 

autora e o inventariante são domiciliados em Cáceres/MT e, ainda que o 

réu seja sediado nesta Comarca, atua em todo o estado/território nacional, 

por meio de agências/sucursais e, com fundamento no art. 75 do Código 

Civil, possui domicílio em todos eles para os atos ali praticados. Além disto, 

considerando-se que fundamentou sua pretensão no C. Civil e no C. do 

Consumidor, pode o Magistrado, de ofício, declinar de sua competência 

para o Juízo do domicílio do consumidor, porquanto a Jurisprudência do C. 

STJ é pacífica em reconhecer que o critério determinativo da competência 

nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, 

caracterizando-se como regra de competência absoluta, o que em 

princípio afasta a aplicação das Súmulas 33, daquela Corte. Nesse 

sentido: "A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de 

reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é 

absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve 

ser fixada no domicílio do consumidor." (AgRgno CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Na mesma linha: CC 

106.990/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Dje de 23.11.2009; 

REsp 1049639/MG, 4ª Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha, DJ 

02/02/2009; AgRgno Ag 644.513/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, DJ 11.09.2006; REsp 609.237/PB,4ª Turma, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, DJ 10.10.2005. Além disso, o propósito de distribuição 

da lide nesta Comarca, muitas vezes, é de interesse e conveniência dos 

patronos, o que fere o direito básico do consumidor de facilitação e 

acesso ao Poder Judiciário e órgãos de defesa de seus direitos (CDC, art. 

6º, VII e VIII). Ante o exposto, para se evitar eventual futura alegação de 

nulidade, após o decurso do prazo legal para recurso, remetam-se os 

autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cáceres/MT. Intime-se. 
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A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023448-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOUSA TERROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1023448-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: RODRIGO SOUSA TERROSO Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito. Assim, após 

o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão de trânsito 

em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. 

AT/Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036010-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036010-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: GILVAN DOS SANTOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ FOX 1.6, Ano Fabricação/Modelo 

2004/2005, Chassi 9BWKB05ZX54015573, Renavam 00833537172, Placa 

KAM-5548, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 16 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033237-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

BEATRIZ LIMA SANTOS 00925361232 (EXECUTADO)

BEATRIZ LIMA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033237-09.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: BEATRIZ LIMA SANTOS 00925361232, BEATRIZ LIMA 

SANTOS, EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os executados para pagarem a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

16 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033498-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033498-71.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: H.M.R. 

COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, 

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA 
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Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os 

devedores para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 16 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033473-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS RODRIGUES GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033473-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCIS RODRIGUES GONCALVES 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL ESPECIAL MB, Ano 

Fabricação/Modelo 2015/2016, Chassi 9BWAA45U0GP000527, Renavam 

01048443598, Placa QBK-2674, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 16 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033507-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033507-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOAO HENRIQUE ALVES Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Banco RCI Brasil S/A – Propôs a presente Ação de Busca e Apreensão 

com pedido de liminar em desfavor de João Henrique Alves aduzindo que 

as partes firmaram contrato de alienação fiduciária do bem Marca/Modelo 

RENAULT/ CLIO AUTHENTIQUE 1.0, Fabricação/ Modelo 2014/2014 , 

Chassi 8A1BB8205FL412574, Renavam 1265019042, placa QBD-3028 e 

Cor PRATA, em 48 parcelas, no entanto, o requerido não adimpliu a 

parcela de nº 36 e as subsequentes, requerendo por conta disso, 

LIMINARMENTE, a busca e apreensão do bem. Compulsando os presentes 

autos, verifica-se que o contrato entre as partes foi parcelado em 48 

parcelas mensais, sendo que 35 (trinta e cinco) parcelas já foram 

quitadas, restando o inadimplemento a partir da 36ª parcela, motivo pelo 

qual requereu o credor liminarmente a busca e apreensão da posse do 

veículo. Vale ressaltar que, seguindo os rigores do diploma legal que rege 

o tema de busca e apreensão, a medida a ser tomada seria deferir a 

liminar de busca e apreensão, haja vista que a lei é clara nesse sentido. 

No entanto, nem sempre devem ser seguidos os rigores da lei, sob pena 

de ferir princípios constitucionalmente tutelados, que, este Juízo deve 

observar em sentido de prioridade máxima. No presente caso, deve-se 

levar em consideração o adimplemento substancial do contrato, consoante 

se verifica das quantidades de prestações já pagas, sendo no total de 35 

de 48 parcelas pactuadas. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. OCORRÊNCIA. A teoria do 

adimplemento substancial atua como instrumento de equidade, impondo 

que, nas hipóteses em que a extinção da obrigação pelo pagamento esteja 

muito próxima do final, exclua-se a possibilidade de resolução do contrato, 

permitindo-se tão-somente a propositura da ação de cobrança do saldo 

em aberto. O adimplemento de mais de 80% das parcelas avençadas no 

contrato conduz à ausência de mora, que, por ser pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a 

extinção do feito sem resolução de mérito. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO" (TJRS – 14ª Câmara Cível – Agravo nº 70028439040 – 

Relatora: Desa. Katia Elenise Oliveira da Silva – Data do Julgamento: 

12/02/2009). grifei Assim, nessa linha de entendimento, de acordo com a 

moderna doutrina em relação ao instituto do inadimplemento substancial, 

indefiro o pedido liminar de busca e apreensão, diante do adimplemento 

substancial pela parte requerida. Cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa em 15 dias. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020159-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1020159-79.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP, WENDER MOURA 

GOMES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. I – Expeço o competente 

alvará em favor do executado, conforme documento que acompanha a 

presente decisão. II – Defiro o pedido de liberação junto ao sistema 

Renajud, dos veículos comprovadamente alienados, uma vez que não mais 

pertencem aos executados, tendo sido transferidos a terceiros. E para 

tanto, procedo à baixa da restrição junto ao sistema Renajud, de acordo 

com documentação anexa. Em relação aos demais veículos deixo para 

analisar o pedido de liberação após a manifestação do banco. III – Defiro a 
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consulta de bens dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta de bens dos 

executados: HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA EPP, CNPJ nº 

08.954.892/0001-71 e WENDER MOURA GOMES, CPF nº 829.619.051-68. 

Assim, não tendo como a resposta acompanhar esta decisão, por se 

encontrar armazenada na Secretaria em pasta própria, intime-se o banco 

exequente para que se impulsione ao feito, manifestando-se 

especificamente acerca do resultado da consulta no Sistema Renajud 

anexa ao ID 6687518, realizada em nome dos executados, bem como 

conforme Id’s 4993761 e 5076457, e também quanto às manifestações 

dos executados nos Id’s 6841608, 6841871, 6841885, 6842113 e 

6842155, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016152-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO REI DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1016152-44.2016.8.11.0041 AUTOR: BANCO ITAULEASING S.A. RÉU: 

OVIDIO REI DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Tendo em 

vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, 

no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos 

processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, 

acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem, até julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad 

cautelam a suspensão do presente feito. Assim, após o julgamento do 

mencionado Recurso, com a devida certidão de trânsito em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. M/Cuiabá, 16 

de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033570-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033570-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e apreensão 

com pedido de liminar proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A 

em face de Junior Marcos de Oliveira da Costa. Extrai-se dos documentos 

acostados aos autos o reconhecimento da conexão de ações, em razão 

da existência de Ação Revisional de Cláusulas e Ação de Consignação em 

Pagamento c/c pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o n. 

1028085-77.2017.8.11.0041 PJE, tramitando perante a 1ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Comarca, evidenciando-se, assim, 

a conexão das causas. Tendo sido a referida ação distribuída e 

despachada em primeiro lugar, em 06/09/2017 e 05/10/2017, 

respectivamente, consoante se extrai do site www.tjmt.jus.br (PJE), posto 

que a presente Ação somente foi distribuída em 31/10/2017, firmou-se a 

competência do referido juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Comarca pela prevenção. Desta feita, remetam-se, pois, 

os presentes autos ao Cartório Distribuidor para a devida redistribuição à 

1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, para que sejam 

processados e julgados, simultaneamente aos autos n. 

1028085-77.2017.8.11.004 PJE, evitando-se assim decisões conflitantes, 

consoante regra contida nos artigos 54 à 59 do CPC. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 16 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030585-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA RAMOS REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1030585-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REQUERIDO: KATIA 

RAMOS REZENDE Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FORD/ FOCUS SE PLUS 2.0 

16V, Ano Fabricação/Modelo 2015/2016, Chassi 8AFSZZFHCGJ357228, 

Renavam 01086952399, Placa QBR-0743, Cor AZUL, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 16 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034074-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034074-64 .2017.8 .11 .0041  REQUERENTE:  PANAMERICANO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: PAULO HENRIQUE 

DA CONCEICAO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Comparece a parte 

autora junto ao ID 10844843, requerendo a reconsideração da decisão de 
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ID 10689460, que determinou a emenda da inicial, para que o autor 

apresentasse aos autos o comprovante da notificação do requerido. 

Neste sentido manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO 

EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO 

POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E 

APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É 

válida para a comprovação da constituição em mora a notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da 

celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido 

pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter 

aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter 

o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (TJ-MT AI PJE n. 

1000228-82.2017.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em: 22/09/2017, Publicado no DJ Eletrônico 

26/09/2017). Diante dos argumentos expendidos pela requerente, defiro o 

pedido de reconsideração. II – Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/ GOL 1.0 GVI, Chassi 9BWAA05W8DP027920, Renavam 

00470838442, Placa OAV-6742, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. Defiro somente o "caput" do artigo 212 

do Código de Processo Civil. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. Intime-se 

o requerente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURISA MOREIRA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000581-62.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, Repetição de Indébito 

proposta por Maurisa Moreira dos Reis contra Banco BV Financeira S/A, 

ambos devidamente qualificados na inicial. Compulsando os autos, 

observo que a presente demanda decorre de relação subjacente não 

adstrita à relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 

004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo 

processual que ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 

1º, do supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Desse modo, tenho que, em se tratando a relação 

jurídica posta, em face de Banco BV Financeira S/A, de cobertura de 

seguro, cujo objeto da lide não atende às especificações da competência 

desta vara, por não ser relação bancária, a declaração de incompetência 

e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. Neste sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS 

MATERIAIS (DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES 

POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao ressarcimento por 

danos materiais (despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com 

danos morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura 

securitária, não se enquadra na competência privativa das Varas 

Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de cunho 

exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e ressarcimento por 

danos materiais e morais contra seguradora que negou a respectiva 

cobertura securitária, não se enquadra na competência privativa das 

Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT. (CC, 10324/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 09/11/2011) (grifo 

nosso) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente desta Capital. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 

18 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034278-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSE ANA DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034278-11.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 
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LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: DEYSE ANA DE PAULA LEITE Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

18 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033696-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RODRIGUES LICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033696-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELZA RODRIGUES LICA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo VOLKSWAGEN / GOL G6 FLEX SPECIAL 1.0 8V ACTIVE B, 

Ano Fabricação/Modelo 2016/2016, Chassi 9BWAA45U7GP103895, Placa 

OAS-5833, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034118-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELI DE AVILA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034118-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CELI DE AVILA SANTOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ NOVO GOL 1.0 CITY, Ano 

Fabricação/Modelo 2014/2014, Chassi 9BWAA45U1ET2519520, Renavam 

00999493752, Placa AYD-8945, Cor PRETA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 19 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034316-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034316-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JULIO CESAR SANTANA DA SILVA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CITROEN / JUMPER MINIBUS 2.3 16V JTO, Ano Fabricação/Modelo 

2011/2012, Chassi 935ZBXMMBC2080201, Renavam 373640153, Placa 
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OAV-8900, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 19 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035297-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDROEVELYN MODESTO ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035297-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: ANDROEVELYN MODESTO ASSUNCAO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo CHEVROLET/ CORSA HATCHBACK 1.8 MPFI FLEXPOWER 

5P, Ano Fabricação/Modelo 2004/2004, Chassi 9BGXF68004C220586, 

RENAVAM 827789491, Placa DOT-8026, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 19 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035625-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI DE ALMEIDA BOTELHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035625-79.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: DARCI 

DE ALMEIDA BOTELHO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o 

requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035632-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. LACERDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035632-71.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: L. 

LACERDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o devedor 

para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em 

título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

código de processo civil. 5. Intime-se o requerente para que deposite o 

comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035766-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AGRIPINO DA SILVA (RÉU)

INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME (RÉU)

DARCY DA CUNHA SILVA (RÉU)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035766-98.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME, JOAO AGRIPINO 

DA SILVA, DARCY DA CUNHA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou 

para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do 

crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 

702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 

pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 5. 

Intime-se o requerente para que deposite o comprovante do pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036400-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CBA TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1036400-94.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CBA 

TRANSPORTES EIRELI - ME, EDUARDO BITTENCOURT SILVA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código 

de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035740-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MAINE VIEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035740-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAQUELINE MAINE VIEIRA DE SOUSA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo CHEVROLET/ PRISMA ECONO. FLEX MAXX 1.4 8V A/G 4P, 

Ano Fabricação/Modelo 2009/2010, Chassi 9BGRM6940AG124568, 

RENAVAM 147541298, Placa NJK-6836, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 19 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035163-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035163-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ADRIANA PEREIRA DE MELO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo FIAT/ SIENA TETRAFUL 1.4 Ano Fabricação/Modelo 

2014/2015, Chassi 9BD197134F3193458, Renavam 01003971811, Placa 

NUD-6104, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 
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REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 19 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029600-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ROSA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1029600-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: WAGNER ROSA OLIVEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 

1. Em cumprimento à decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, profer ido no Agravo de Instrumento de nº 

100206-87.2018.811.0000, defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 2. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

RENAULT/KGOO EXPRESS 1.6, Ano Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 

8A1FC1415CL975368, RENAVAM 451245385, Placa NTZ-9861, Cor 

BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020592-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA DA SILVA MENDES CALVO (EXECUTADO)

JOAO PAULO CALVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1020592-83.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOAO PAULO CALVO, ALINE CRISTINA DA SILVA MENDES 

CALVO Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, para que surta 

seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado no ID 10311809. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes e 

honorários advocatícios conforme pactuado. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027812-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA MENDES CALVO (EMBARGANTE)

JOAO PAULO CALVO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1027812-98.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: JOAO PAULO CALVO, ALINE 

CRISTINA DA SILVA MENDES CALVO EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

S.A. Sentença Vistos etc. Ante a notícia de acordo celebrado pelas partes 

nos autos da Execução por Titulo Extrajudicial apensa (PJE nº 

1020592-83.2016), JULGO E DECLARO EXTINTOS os presentes embargos 

pela evidente perda do seu objeto, consoante o art. 485, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes e honorários 

advocatícios conforme pactuado. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 

2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029361-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029361-46.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Rodobens S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Brasil Central Engenharia 

Ltda, no entanto requereu desistência do feito no ID 10308526. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de 

novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013312-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINEIA APARECIDA MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 
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1013312-27.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Massa Falida do Banco 

Morada S/A propôs Ação Monitória em face de Regineia Aparecida 

Magalhães, pleiteando a procedência da ação para determinação ao 

requerido para pagamento do débito. Compulsando detidamente os autos, 

constato a ausência de documentos necessários à propositura da ação. 

Em decisão de ID 6757884 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo 

o requerente regularizar sua exordial, posto que o contrato trazido 

encontra-se ilegível. Consoante certidão de ID 10489124, o requerente não 

cumpriu com a determinação. Assim, em virtude do não cumprimento da 

determinação de emenda à inicial, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas processuais e eventuais custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de novembro de 2017. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013102-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE MACEDO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013102-73.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Pan S/A propôs 

Ação de Busca e Apreensão em face de Fabio de Macedo Silva, no 

entanto requereu desistência do feito junto ao ID 6875887. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 de 

novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006369-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO SANTOS REIS DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006369-91.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Massa Falida do Banco 

Morada S/A propôs Ação Monitória em face de Vergílio Santos Reis do 

Nascimento, pleiteando a procedência da ação para determinação ao 

requerido para pagamento do débito. Compulsando detidamente os autos, 

constato a ausência de documentos necessários à propositura da ação. 

Em decisão de ID 5479287 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo 

o requerente regularizar sua exordial, posto que o contrato trazido 

encontra-se ilegível. Consoante certidão de ID 10488337, o requerente não 

cumpriu com a determinação. Assim, em virtude do não cumprimento da 

determinação de emenda à inicial, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas processuais e eventuais custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de novembro de 2017. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030713-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIA LIZOTTI RICCI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030713-39.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Elidia Lizotti Ricci – Guincho, no entanto requereu desistência 

do feito junto ao ID 10557255. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 22 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020983-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1020983-04.2017.8.11.0041 AUTOR: NEUZA FERREIRA DE AQUINO RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Sentença Vistos etc. Neuza Ferreira de Aquino 

ajuizou Ação Cautelar Exibitória em desfavor de Banco do Brasil S/A, 

ambos devidamente qualificados e representados nos autos, expondo e 

requerendo o que segue. Alegou que firmou junto ao requerido um 

contrato de empréstimo consignado, mas que não recebeu cópia do 

mesmo. Assim, pugnou o requerente que o requerido exibisse todos os 

contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, e os 

respectivos demonstrativos de operações financeiras, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a citação do requerido. Ao final, pleiteou 

pela procedência da ação, a condenação do requerido à apresentação 

dos documentos solicitados, bem como a consequente condenação deste 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pugnou 

pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais). Em decisão de ID 8767931 foi deferido o pedido liminar para que 

o requerido apresentasse todos os documentos solicitados pelo 

requerente, concedidos os benefícios da justiça gratuita e determinada a 

citação do requerido para contestar a ação no prazo de 05 (cinco) dias. 

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação junto ao ID 

9275527 e documentos de ID’s 9418120, 9418133, 9418146, 941851, 

9418155, 9418159 e 9418160, tempestivamente (ID 9817040). Em sua 

defesa arguiu em sede de preliminar a falta de interesse de agir e 

impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita à requerente. No 
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mérito alegou que inexistiu recusa em apresentar os documentos 

solicitados, devendo ser julgada improcedente a ação e condenado o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Devidamente intimado, o requerente apresentou impugnação 

à contestação junto ao ID 9937436, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas 

em debate não estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria 

exclusivamente de direito, justificando o julgamento do processo no estado 

em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de ação 

cautelar de exibição de documentos proposta por Neuza Ferreira de 

Aquino em face de Banco do Brasil S/A, objetivando o primeiro obrigar o 

banco requerido a fornecer-lhe o contrato de financiamento e ficha de 

cadastro. Antes de adentrar ao mérito, passo ao exame da preliminar 

arguida. Da preliminar - Da falta de interesse de agir Ainda, o requerido 

contrapõe aos argumentos do requerente, alegando preliminar de carência 

de ação por falta de interesse de agir. Quanto à falta de interesse 

processual, inteiramente descabida a arguição do requerido de extinção 

do processo com base no artigo 485, VI do CPC, isso porque o interesse 

de agir evidencia-se na medida em que a parte se vê diante da 

necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um 

direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento 

processual adequado, não havendo assim porque falar em falta de 

interesse processual. REJEITO, pois, a preliminar. - Da impugnação do 

pedido de assistência judiciária gratuita à requerente Em sua defesa, o 

banco requerido, impugnou o deferimento de assistência judiciária à 

requerente, todavia, não trouxe aos autos, comprovação de suas 

alegações. Não se desincumbiu o Banco requerido de demonstrar que a 

autora da ação possui capacidade econômico-financeira de pagar custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de seu próprio 

sustento ou de sua família. Também não se pode perder de vista que o 

escopo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o acesso ao 

Judiciário, conferindo eficácia aos comandos constitucionais insculpidos 

nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Carta da República. Vejo que a 

decisão de ID 8767931, deferiu à requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e que tal decisão passou irrecorrida. Diante disso, 

estando presentes os requisitos exigidos pela Lei 1.060/50, mantenho a 

decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita à requerente. 

Passo agora à análise do mérito da presente ação. Do Mérito Com o 

procedimento de exibição de documento objetiva a parte autora a busca 

de elementos que possibilitem alcançar prova que pode ser tanto perante 

a própria parte requerida, como diante de um terceiro que esteja em poder 

do documento. A ação cautelar de exibição, prevista no art. 396 do Código 

de Processo Civil, segundo o comentário do processualista Nelson Nery 

Júnior, é um procedimento pelo qual o interessado em propor futura ação 

“contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de conhecer teor de 

documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se deste 

procedimento preparatório para obter os dados que necessita e arma-se 

contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do 

autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e 

necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à 

obtenção do desiderato que pretende.” (Código de processo Civil 

Comentado, 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há 

entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da 

desnecessidade de prova do requerimento administrativo como requisito 

para a ação, considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à 

justiça, previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos 

termos do art. 396, do CPC, aquele que tem necessidade de obter 

documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição 

financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já 

encontra pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO 

ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem 

de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. Com 

isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. Com efeito, observo 

que o Banco requerido acostou aos autos, ID’s 9418120, 9418133, 

9418146, 941851, 9418155, 9418159 e 9418160 cópias dos contratos 

firmados entre as partes, sendo o que foi pleiteado pelo requerente. No 

entanto, não há como isentar o requerido da condenação ao pagamento 

das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da 

ação, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, 

devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 

1. A ação cautelar de exibição de documento não se presta para o exame 

a respeito de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente 

realizada entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal 

consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os 

documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de 

cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios 

devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los 

administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). DISPOSITIVO Em face 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, declarando 

satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia dos 

documentos pretendidos pelo requerente de ID’s 9418120, 9418133, 

9418146, 941851, 9418155, 9418159 e 9418160, os contratos firmados 

entre as partes, documentos que alude ao pedido inicial. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), de acordo com a regra traçada no §8º do art. 85 do Código de 

Processo Civil. Após, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032854-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1032854-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: VAGNER DE OLIVEIRA SOARES Sentença Vistos etc. Banco 

RCI Brasil S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Vagner de 

Oliveira Soares, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

10841094. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038818-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038818-05.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Guilherme de Freitas 

Figueiredo propôs Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas 

Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar 

de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC em 

face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, no entanto requereu 

desistência do feito em ID’s 11278423, 11278425 e 11278428. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais ficarão a cargo do requerente. Pagamento que ficará 

suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos 

termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038031-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038031-73.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito, consoante documentos de ID’s 11278350, 11278354, 11278356, 

11278361, 11278377, 11278380, 11280867 e 11280871, havendo a 

concordância expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais iniciais, conforme decisão de ID 11200315, devem ser 

arcadas e comprovadas nestes autos pelo requerente. Honorários 

conforme pactuado e custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pelo requerido. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035392-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ANTONIO CARLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035392-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: EDMILSON ANTONIO CARLOS Sentença Vistos etc. Banco 

Itaucard S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 

em face de Edmilson Antônio Carlos, no entanto, requereu a desistência 

do feito no ID 11289765. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção 

ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia 

ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034771-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO AUGUSTO BRAZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034771-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PABLO AUGUSTO BRAZ 

DE LIMA Sentença Vistos etc. Banco BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Pablo Augusto Braz de Lima, no entanto, requereu a desistência 

do feito junto aos ID’s 11269578 e 11269579, informando que o requerido 

quitou o contrato, objeto do litígio. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 
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Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035493-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035493-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA Sentença Vistos etc. 

Banco PSA Finance Brasil S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com 

pedido de liminar, em face de Aline Pinheiro Basilio Silva, no entanto, 

requereu a desistência do feito junto ao ID 11071624. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao 

DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032995-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS BOAVENTURA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1032995-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THAIS BOAVENTURA DE ALMEIDA 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação 

de Busca e Apreensão com pedido de liminar, em face de Thais 

Boaventura de Almeida, no entanto, requereu a desistência do feito junto 

ao ID 11276006. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 10 de novembro de 2017. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012769-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 1 2 7 6 9 - 2 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CRISTIANE DA 

SILVA AMORIM Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Cristiane da Silva Amorim, no entanto requereu desistência do feito junto 

ao ID 11250157. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. 

Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento da 

referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018784-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA BITENCOURT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018784-09.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Rosilene Ferreira 

Bitencourt propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Devolução de Quantia Paga e Reparação por Dano Moral com Pedido de 

Tutela Provisória em face de Banco RCI Brasil S/A – Renault, no entanto 

requereu desistência do feito em ID 11110871. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas processuais ficarão a 

cargo do requerente. Pagamento que ficará suspenso pelos benefícios da 

justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023214-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1023214-38.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO 

RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Mário 

Pinheiro Esposito Filho devidamente qualificado e representado por seu 

advogado, ajuizou Medida Cautelar de Exibição de Documento com Pedido 

de Antecipação de Tutela em desfavor de Cooperativa de Crédito dos 

Médicos e Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – 

UNICRED MT devidamente qualificado nos autos, expondo e requerendo o 

seguinte. Aduz em outubro de 2013 realizou empréstimo pessoal junto à 

Cooperativa requerida no valor de R$ 21.500,00, através da Cédula de 
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Crédito Bancário de n. 844353. Que ficou ajustado que a dívida seria 

adimplida em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor 

de R$ 883,29 (oitocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) 

cada, com vencimento inicial em 26/09/13 e a última prevista em 26/08/16. 

Que com o tempo, notou a cobrança absurda de juros capitalizados e não 

contratados, bem como a incidência de tarifas e taxas ilegais. Nesse 

contexto, para apurar os fatos acima alegados, o demandante entrou em 

contato telefônico com a Cooperativa requerida para inteirar-se da 

situação, recebendo a notícia de que não lhe poderiam prestar maiores 

esclarecimentos acerca do contrato entabulado. Assim, postulou pela 

exibição do contrato firmado entre as partes. Pede em sede de 

antecipação de tutela que seja determinado à Cooperativa requerida que 

proceda à retirada imediata do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de aplicação de multa diária, ou se for o caso, que se 

abstenha de fazer a inserção. Pede que ao final seja a ação julgada 

procedente, no sentido de que seja determinado à Cooperativa requerida a 

exibição do contrato celebrado pelas partes, pedindo assim, a citação do 

banco para responder aos termos da presente cautelar, a qual espera 

ver, ao final, julgada procedente, cominando-se ao requerido as 

penalidades da sucumbência. Deu a causa o valor de R$ 21.500,00 (vinte 

e um mil e quinhentos reais). Pela decisão proferida no Id 4488661 deferiu 

o Juízo a gratuidade da justiça, indeferiu o pedido de antecipação de tutela 

para baixa da restrição nos órgãos de proteção ao crédito, por entender 

ser estranho à causa de exibição de documento, sendo somente 

preparatória para ação revisional, deferiu a liminar de apresentação do 

contrato firmado entre as partes, determinando ao final a citação do banco 

requerido para os termos da ação. Devidamente citada a Cooperativa 

requerida, apresentou defesa conforme Id 4712249. Em sua contestação 

alega a inépcia da inicial, argumentando a ausência de causa de pedir 

relativo à liminar para retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, impugnou o deferimento da gratuidade da justiça, aduzindo que o 

autor possui condições de arcar com as custas do processo. Adentrando 

ao mérito aduz que o requerente não trouxe aos autos prova de que pediu 

administrativamente cópia do contrato junto à Cooperativa requerida, bem 

ainda, que já realizou a entrega de cópia dos diversos contratos 

realizados pelo autor para este. Pede ao final, seja a ação julgada 

improcedente. Acostou à defesa cópia da Cédula de Crédito Bancário, 

modalidade empréstimo pessoal / capital de giro, no valor de R$ 21.500,00, 

firmado entre as partes, documento contido nos Ids 4712320 e 4712324. 

Acerca da contestação e documentos manifestou-se o requerente, 

consoante Ids 4843369 e 4843389. Intimadas as partes a especificarem 

as provas que pretendiam produzir, a Cooperativa interpôs embargos 

declaratórios, aduzindo que o Juízo não se manifestou acerca de sua 

contestação. Pela decisão proferida no Id 7368980 rejeitou o Juízo os 

embargos declaratórios da Cooperativa. Acerca da decisão que rejeitou 

os embargos declaratórios ajuizou a Cooperativa recurso de agravo de 

instrumento de n. 1006610-91.2017. Diante do deferimento da medida 

liminar recursal, proferida no recurso de agravo de instrumento de nº 

1006610-91.2017, revogando a concessão da assistência judiciária 

gratuita deferida em primeiro grau, providenciou o requerente o 

recolhimento das custas, consoante Id 9019457. Entretanto, no julgamento 

do agravo o Egrégio Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, 

entendendo inadequada a via eleita. Vieram-me os autos em conclusão. É 

o relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas em debate não 

estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente 

de direito, justificando o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de ação cautelar 

de exibição de documento proposta por Mário Pinheiro Esposito Filho em 

face de Cooperativa de Crédito dos Médicos e Outros Profissionais da 

Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, objetivando a 

primeira obrigar o banco requerido a fornecer-lhe cópia dos contratos de 

empréstimo firmados entre as partes. Em sua contestação alega a 

Cooperativa requerida a inépcia da inicial, argumentando a ausência de 

causa de pedir relativo à liminar para retirar o nome do autor dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não tenho como acolher a preliminar. Com efeito, 

no tocante ao pedido de liminar, entendeu o Juízo que a ação é 

preparatória para ação revisional, não sendo possível o pedido neste feito, 

sendo seu objeto a exibição dos documentos referentes aos contratos 

firmados entre as partes. Assim, já tendo sido afastado o pedido, não 

deve ocasionar a extinção do feito. Bem ainda, os fatos narrados na inicial 

guardam coerência lógica com o pedido formulado, preenchendo, por 

outro lado, os requisitos do art. 319 do CPC. A justeza, ou não, do pedido 

de exibição será apreciada por este Juízo quando da prolação da 

sentença. Motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida. No que tange à 

impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça em favor do 

requerente, aduzindo que o autor possui condições de arcar com as 

custas do processo. Vejo que a matéria já foi devidamente analisada nos 

autos, bem ainda, após agravo de instrumento, este E. Tribunal não alterou 

a decisão, passando assim de matéria atingida pelo instituto da coisa 

julgada. Adentrando ao mérito aduz que o requerente não trouxe aos 

autos prova de que pediu administrativamente cópia do contrato junto à 

Cooperativa requerida, bem ainda, que já realizou a entrega de cópia dos 

diversos contratos realizados pelo autor para este. Com o procedimento 

de exibição de documento objetiva a parte autora a busca de elementos 

que possibilitem alcançar prova que pode ser tanto perante a própria parte 

requerida, como diante de um terceiro que esteja em poder do documento. 

A ação cautelar de exibição, prevista no art. 844 do Código de Processo 

Civil, segundo o comentário do processualista Nelson Nery Júnior, é um 

procedimento pelo qual o interessado em propor futura ação “contra 

outrem e necessitar, para instruir o pedido, de conhecer teor de 

documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se deste 

procedimento preparatório para obter os dados que necessita e arma-se 

contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do 

autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e 

necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à 

obtenção do desiderato que pretende.” (Código de processo Civil 

Comentado, 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há 

entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da 

desnecessidade de prova do requerimento administrativo como requisito 

para a ação, considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à 

justiça, previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos 

termos do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter 

documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição 

financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já 

encontra pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO 

ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem 
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de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. 

Assim, entendo presente o interesse processual, porquanto a medida 

judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Está 

consolidado na jurisprudência que não se exige prova de recusa de 

entrega do documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata 

de relação de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao 

contrato e todas as informações relacionadas ao negócio jurídico 

celebrado. Com isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. 

Necessário se faz a condenação do requerido ao pagamento das verbas 

de sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação, face ao 

princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, devendo responder 

pelas despesas decorrentes. Nesse sentido a jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, senão vejamos: 

“EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 1. A ação 

cautelar de exibição de documento não se presta para o exame a respeito 

de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente realizada 

entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal 

consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os 

documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de 

cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios 

devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los 

administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). Observo que acerca 

da decisão que rejeitou os embargos declaratórios ajuizou a Cooperativa 

recurso de agravo de instrumento de n. 1006610-91.2017. Diante do 

deferimento da medida liminar recursal, proferida no recurso de agravo de 

instrumento de nº 1006610-91.2017, revogando a concessão da 

assistência judiciária gratuita deferida em primeiro grau, providenciou o 

requerente o recolhimento das custas, consoante Id 9019457. Entretanto, 

no julgamento do agravo o Egrégio Tribunal de Justiça não conheceu do 

recurso, entendendo inadequada a via eleita. Assim, inalterado seu direito 

ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve o requerente 

providenciar o ressarcimento das custas recolhidas, se assim entender, e 

para tanto, providenciando o requerimento ou solicitação na forma 

adequada. DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação cautelar, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, declarando-a satisfeita, diante da apresentação de cópia 

da Cédula de Crédito Bancário, modalidade empréstimo pessoal / capital de 

giro, no valor de R$ 21.500,00, firmado entre as partes, documento contido 

nos Ids 4712320 e 4712324, documentos que alude o pedido contido na 

inicial. Condeno a Cooperativa requerida no pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra 

traçada no § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, disponibilize-se ao requerente os documentos apresentados pela 

requerida, acostados à defesa (cópia da Cédula de Crédito Bancário, 

modalidade empréstimo pessoal / capital de giro, no valor de R$ 21.500,00, 

firmado entre as partes, documento contido nos Ids 4712320 e 4712324), 

substituindo-os por fotocópia. Após, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035739-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035739-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SIDNEI DA SILVA CARVALHO 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação 

de Busca e Apreensão com pedido de liminar, em face de Sidnei da Silva 

Carvalho , no entanto, requereu a desistência do feito no ID 11155517. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo 

de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em 

vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1031022-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1031022-60.2017.8.11.0041 Valor causa: 

R$ 500,00 Tipo: Cível Espécie: AÇÃO POPULAR (66) AUTOR: ELVIS CREY 

ARRUDA DE OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO 

DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE 

EVENTOS - CEBRASPE INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: EVENTUAIS 

INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS 

da existência e do teor da ação judicial, acima indicada, consoante consta 

da petição inicial, a seguir transcrita em resumo, bem como da r.decisão 

proferida por este juízo abaixo transcrita a fim de que possam intervir no 

processo como litisconsórcio, procedendo o regular processamento desta 

ação. RESUMO DA INICIAL:Trata-se da Ação Popular proposta pelo 

Ministério Público contra o Estado de Mato Grosso contra EDITAL Nº 

1–PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017, para provimento de cargos de 

Delegado Substituto de Policia Civil, na modalidade cadastro de reserva. 

DEPACHO: Vistos etc. Expeça-se edital, com prazo de trinta (30) dias, 

para manifestação de eventuais interessados no prosseguimento desta 

ação, conforme preceitua o art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2017. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdirene Caetano de 

Araújo Kawafhara - Técnica Judicial que digitei. CUIABÁ, 11 de dezembro 

de 2017. (assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestora Judiciária SEDE DO VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO 

POPULAR E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1033126-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0020079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1033126-25.2017.8.11.0041 Espécie: 

AÇÃO POPULAR (66) AUTOR: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR RÉU: 

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS 

da existência e do teor da ação judicial, acima indicada, consoante consta 

da petição inicial, a seguir transcrita em resumo, bem como da r.decisão 

proferida por este juízo abaixo transcrita a fim de que possam intervir no 

processo como litisconsórcio, procedendo o regular processamento desta 

ação. RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação Popular proposta por Claudio 

Roberto Natal Junior e Alonso Alves Filho contra o Antonio Moraes 

Rodrigues Neto e Estado de Mato Grosso, visando suspender o ato de 

aposentadoria protocolado pelo requerido. DESPACHO: Vistos etc. O autor 

da popular foi intimado para emendar a inicial, contudo, deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem qualquer manifestação (evento 13901525). Desta 

forma, publique-se edital, com prazo de trinta (30) dias, para manifestação 

de eventuais interessados no prosseguimento desta ação, conforme 

preceitua o art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. Sem prejuizo da determinação 

acima, abra-se vsita ao representante do Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017. Celia 

Regina Vidotti Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Sirlene Rodrigues Machado Gimenez, Gestora Judiciária, digitei. 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2018. (assinado eletronicamente) Sirlene 

Rodrigues Machado Gimenez Gestora Judiciária SEDE DO VARA ESP. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006762-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES FED NA AREA DO M AMB E MT 

(AUTOR)

ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT 

(AUTOR)

SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar o autor para, querendo, impugnar as contestações 

apresentadas aos autos, no prazo de legal. Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 

2018. (Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1118389 Nr: 18069-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, WALESKA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DI ANGELLIS D 

SILVA ALVES - OAB:OAB-DF 40.561, LÉO DA SILVA ALVES - 

OAB:7621/DF, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:8.534, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que 

concedeu a estabilidade excepcional à requerida Waleska Cardoso (Ato 

1801/01), bem como declarar nula a Portaria que a enquadrou no cargo de 

Técnico de Apoio Legislativo (Portaria nº 421/01), e ainda todos os atos 

administrativos subsequentes que a efetivaram e lhe concederam 

progressão na carreira, alcançando o cargo de Técnico Legislativo de 

Nível Superior da AL/MT.Condeno a requerida Waleska Cardoso ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de 

condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso, uma vez que são isentas. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam 

o pagamento à requerida Waleska Cardoso, de qualquer remuneração, 

subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato n.º 1831/01, que a 

estabilizou no serviço público, sob pena de incidirem, pessoalmente, em 

multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o 

cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem 

qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do 

Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2017.Celia Regina VidottiJuiza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 401229 Nr: 34285-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, manifestar acerca do Recurso 

de Apelação de fls. 1485/1521, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 464641 Nr: 32480-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CELSO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - 

OAB:169.590/RJ, UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:21.407/MT

 Vistos etc.Indefiro o pedido de fls. 506/507 para suspender o feito, pois 

na decisão proferida no Recurso Extraordinário 852.475/SP, foi 

determinada “suspensão do processamento de todas as demandas 

pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional”. A 

razão da suspensão prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, é evitar decisões 

de mérito conflitantes, o que não se aplica ao caso vertente, pois este 

processo está na fase de cumprimento de sentença. (...)Desta forma, o 

cumprimento de sentença deve prosseguir em seus ulteriores 

termos.Tendo em vista que o requerido não cumpriu o que foi estabelecido 
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quanto ao pagamento parcelado do débito, abra-se vista ao representante 

do Ministério Público para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 823895 Nr: 29974-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar o patrono do Exequente, para querendo, no prazo legal, 

manifestar-se no feito requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 103333 Nr: 16457-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE DE MATO GROSSO, FREDERICO GUILHERME DE MOURA 

MULLER-PRESIDENTE DA FEMA, PAULO CÉSAR VIEIRA DE ANDRADE, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, ELINEIDE THEREZINHA NASCIMENTO 

MACHADO, ARISTÓTELES FERREIRA DA FONSECA, LOPES & OLIVEIRA - 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, JAELITON RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT, SERGIO SILVA DA COSTA - OAB:PROM. 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ALINE FRANCIELLE MUFATTO DE SIQUEIRA - 

OAB:11.938/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12.572/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT, 

FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA 

UNIJURIS - OAB:3.574/MT, JOAO RICARDO SOARES DA COSTA - 

OAB:14.681, JOAO RICARDO SOARES DA COSTA - OAB:14681, JOSÉ 

ANTONIO ROSA - OAB:5493, JOSEMAR HONORIO BARRETO - 

OAB:8.578/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578, LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT, LAURO 

DE CARVALHO - OAB:7015-MT, OVÍDIO LUIZ GIRARDELLO - 

OAB:10.665/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - 

OAB:6479, Valdir Francisco de Oliveira - OAB:4862-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública por atos de improbidade administrativa 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Fundação Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso/Fema-MT, Frederico 

Guilherme de Moura Muller, Paulo César Vieira de Andrade, Elineide 

Therezinha Nascimento Machado, Aristóteles Ferreira da Fonseca, Lopes 

& Oliveira – Advogados Associados S.C., Valdir Francisco de Oliveira e 

Jaeliton Rodrigues Lopes, objetivando a condenação destes às sanções 

do artigo 12 da Lei 8.429/92, bem como ao ressarcimento ao Erário 

Estadual no montante de R$ 180.707,00 (cento e oitenta mil setecentos e 

sete reais).

Segundo o Autor, foi instaurado procedimento preliminar nº 114/2002 em 

razão de denúncia anônima recebida via terminal do Disque Cidadania pela 

20ª Promotoria de Justiça na Defesa do Meio Ambiente de Cuiabá, tomou 

conhecimento dos fatos que são imputados aos Réus: Fundação Estadual 

de Meio Ambiente de Mato Grossp/Fema e Outros, alegando, em síntese, 

que a Fema firmou contrato de prestação de serviços com o escritório de 

advocacia Lopes e Oliveira Advogados Associados, cujo valor total do 

contrato era de R$450.000,00(quatrocentos e cinquenta mil reais).

 O Autor aduz que a contratação do referido escritório via procedimento 

licitatório nº 675/02, na modalidade inexigibilidade, não pode ser tida como 

regular, já que os requeridos Frederico Guilherme de Moura Muller, Paulo 

César Vieira de Andrade, Elineide Therezinha Nascimento Machado, 

Aristóteles Ferreira da Fonseca, Lopes & Oliveira – Advogados 

Associados S.C., Valdir Francisco de Oliveira e Jaeliton Rodrigues Lopes 

incorreram em ato de improbidade administrativa que resultou em lesão ao 

erário público, sob o argumento de que os indícios evidenciam “a 

montagem do procedimento licitatório” para dar sustentação ao ato de 

escolha do escritório a ser contratado. Assim, asseverando a 

comprovação da fraude, requer o deferimento da liminar de 

indisponibilidade de bens do patrimônio pessoal dos Requeridos, o 

recebimento da inicial e, ao final, a procedência do pedido.

Pontua que a contratação, pela ré Fundação Estadual do Meio Ambiente 

dos serviços, dos réus Lopes e Oliveira Advogados Associados, 

representados por Valdir Francisco de Oliveira e Jaeliton Rodrigues 

Lopes, ocorreu por meio do réu Frederico Guilherme de Moura Muller, que 

era o agente público ordenador de despesas, bem como do réu Paulo 

César Vieira de Andrade (Diretor Administrativo/Financeiro) e dos 

demandados Elineide Therezinha Machado e Aristóteles Ferreira da 

Fonseca (Assessores Jurídicos).

Os réus Paulo César Vieira de Andrade (fls. 429/443) e Frederico 

Guilherme de Moura Muller (fls. 444/488), em suas manifestações escritas 

insurgiram tão somente em face do mérito, argumentando a inexistência de 

dolo e ausência do prejuízo ao Erário.

Na manifestação escrita apresentada, conjuntamente, os réus Elineide 

Therezinha Machado e Aristóteles Ferreira da Fonseca alegam que (...) o 

parecer emitido por eles não possui, e nunca possuiu, efeito vinculante 

para a administração pública (...) ao elaborarem o parecer, devidamente 

fundamentado, frise-se, os advogados cumpriram o exercício regular da 

profissão, sendo, destarte, invioláveis seus atos e manifestações, 

garantia ressalvada na Constituição da República” (sic) (fls. 492/532).

A ré Fundação Estadual do Meio Ambiente em sua defesa sustenta que 

“(...) o contrato em análise foi devidamente noticiado ao Tribunal de 

Constas do Estado de Mato Grosso, conforme documento anexo, e ainda 

seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado. (...) foi pago ao Escritório 

contratado a importância de R$ 180.707,00 (cento), pelos serviços 

prestados contratados, todavia interrompeu os pagamentos em face do 

Parecer Recomendatório expedido pelo representante do Ministério Público 

Estadual. (...) que o escritório analisou e confeccionou Pareceres 

Administrativos, dos quais, até o mês de Dezembro/02, conseguimos 

enviar para a Procuradoria Geral do Estado o total de 391 que irá gerar 

para os cofres públicos o valor de R$ 11.827.953,60 (onze milhões 

oitocentos e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e três reais e 

sessenta centavos), correspondente às multas aplicadas, para serem 

inscritas na Dívida Ativa do Estado e ainda para que sejam propostas 

ações de execuções fiscais” (sic) (fls. 533/574).

Os réus Lopes e Oliveira Advogados Associados, Valdir Francisco de 

Oliveira e Jaeliton Rodrigues Lopes, em manifestação escrita apresentada 

às fls. 586/745, preliminarmente, arguiram ilegitimidade dos sócios (Valdir e 

Jaeliton) para figurarem no polo passivo da demanda argumentando em 

síntese que “... O contrato objeto da presente lide foi firmado pela pessoa 

jurídica, sendo que os sócios, ao firmarem de próprio punho, como salienta 

o autor, o fizeram no exercício regular de representação e não como 

teceiros particulares, como quer fazer transparecer o autor. (...) Os 

sócios como pessoas fisícas, não podem ser confundidos com a pessoa 

jurídica que representam, e muito menos o seu patrimônio particular, sob 

pena de violação ao princípio da individualização da personalidade jurídica, 

queorienta o nosso sistema jurídico” (sic).

 No mérito, defenderam: “ a inexigibilidade de licitação para contratação de 

serviços de advogado (...) a contratação der serviços advocatícios por 

órgãos do poder público prescinde do procedimento licitatório, em vista da 

própria natureza da atividade, estando o quesito singularidade a ela 

inerente, bem como, dos princípios vetores da profissão do advogado. (...) 

O Administrador público e o poder de agir de forma discricionária, 

objjetivando o interesse público (...) No presente caso, os serviços foram 

prestados – no pouco tempo em que perdurou o contrato – com a 

eficiência e urgência requerida pelo administrador públivco, coforme bem 

demonstram as planilhas de serviços prestados, os pareceres 

confeccionados e as datas respectivas em que os trabalhos foram 

entregues e asd atas respectivas em que os trabalhos foram entregues” 

(sic).
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Fundamentaram que os requisitos da singularidade e notória 

especialização foram atendidos sob os seguintes argumentos: “(...) 

Primeiro,observa-se que o elevado volume do trabalho a ser desenvolvido, 

num curto espaço de tempo, requeria providências urgentes do 

administrador público, sob pena de responsabilidades, o que imprimia, 

também por este lado, singularidade ao serviço. Segundo, o Escritório 

conratado comprovou possuir estrutura compatível com as necedades 

dos serviços, e os profissionais comprovaram longa experiência 

profissional, com magistério no ensino superior e especialização na área 

jurídica” (sic).

Sustentaram a inexistência de atos de improbidade administrativa e 

ausência de dano ao erário arguindo que: “... O contrato foi firmado com 

fulcro no artigo 25, II c/c art. 13, V da lei n. 8.666/93. Constata-se ainda, 

que houve a devida publicidade dos atos da contratação, conforme docs. 

De fls. 339 e 341 dos autos. A otificação recomendatória do Ministério 

Público 9doc. Fls. 230/233), datada de 19/06/2002 e recebida na data de 

21/06/2002 (fls. 229) foi prontamente acatada e todos os pagamentos 

suspensos, inclusisve os relativos aos serviços já prestados e ntregues. 

O contrato objeto da presente ação foi encerrado na data de 25/06/2002 

(docs. Fl 245), com publicação no Diário Oficial na data de 23/07/2002. 

(....) a presente ação destitui qualquer possibilidade da ocorrência do 

requisito do animus imprabatur, vez que, resta inconteste a boa-fé havida 

entre as partes na celebração, execução e encerramento do contrato em 

questão. Aludida boa-fé poderá ser constatda, além dos atos que 

materializam o contrato propriamente dito, ainda mais, mediante a efetiva 

execução dos serviços contratados pelos defendentes, ou seja, com a 

produção dos pareceres no sentido de dar seguimento à infração pelo 

Agente Fiscal da FEMA(sic).

 Defenderam que: (....) Não há nos autos sequer indícios de auferimento 

de vantagem patrimonial indevida por parte dos réus e especialmente por 

parte dos defendentes. Não houve também por parte do autor, indicação 

concreta de lesão ao erário em face de ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que ensejasse perda patrimonial comprovada, desvio, 

apropriação, malbaratemento ou dilapidação dos bens ou haveres da 

FEMA(...) (sic).

Este Juízo indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens e recebeu 

a inicial em face de todos os réus (fls. 784/786).

Intimado, o Estado de Mato Grosso manifestou interesse em assumir o polo 

ativo da demanda (fl. 797), o que foi deferido.

Os réus Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso/FEMA-MT, 

hoje Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso/SEMA-MT, 

Elineide Therezinha Nascimento Machado, Lopes & Oliveira – Advogados 

Associados S/A e Valdir Francisco de Oliveira foram devidamente citados, 

consoante se extrai das certidões de fls. 796, 810 e 884, 

respectivamente.

A ré Elineide Therezinha Nascimento Machado, inconformada com a 

decisão que recebeu a inicial em seu desfavor, aviou Recurso de Agravo 

de Instrumento (n. 70679/2009), arguindo que: “(...) não se vislumbra a 

hipótese de devolução de valores ao erário, pois reitera-se que o serviço 

foi, efetivamente prestado, conforme se comprova através dos próprios 

documentos trazidos aos autos pelo autor. (...) não há que se falar em ato 

de improbidade administrativa, pois, o contrato firmado estava amparado 

pelas hipóteses de inexigibilidade de licitação. E, no que se refere à 

devolução de valores ao erário, nos autos existe prova mais que robusta 

que os serviços foram efetivamente prestados.” (sic) O Egrégio Tribunal 

de Justiça deu provimento ao referido recurso sob argumento de que não 

houve, por parte da aludida Ré, a prática de ato que possa ser qualificado 

como ato de improbidade” (sic) (fls. 910/918).

 Quanto ao réu Aristóteles Ferreira da Fonseca, também irresignado com o 

recebimento da inicial em seu desfavor, interpôs o Recurso de Agravo de 

Instrumento nº 79715/2009, utilizando-se dos seguintes fundamentos “(...) 

carência de fundamentação, infundada alegação de inexigibilidade de 

licitação e montagem do procedimento licitatório. Da inexistência de atos de 

improbidade administrativa e dano ao erário. Da inexigibilidade de licitação 

para contratação de serviços de advogado. Da ausência de ato de 

improbidade na elaboração do parecer. Da singularidade e notória 

especialização. Da total ausência de prejuízo aos cofres público. Da 

ausência de prejuízo em face da não concorrência e possibilidade de 

opção por melhor proposta” (sic).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso conferiu efeito suspensivo 

ao Agravo de Instrumento nº 79715/2009 (fls. 878/881) e, no mérito, lhe 

deu provimento (fls. 895/905), vindo o Ministério Público a opor embargos 

de declaração (nº 51626/2010) da referida decisão, que não foram 

acolhidos (fls. 945/951). Na sequência, o Ministério Público interpôs o 

Recurso Extraordinário nº 40584/2011 e o Recurso Especial nº 

40585/2011 (fls. 957/962 e fls. 963/967, respectivamente), vindo, ainda, a 

aviar, nos aludidos recursos, os Agravos de Instrumento para o STF, de n. 

80265/2011 e n. 80259/2011, sendo que o primeiro foi desprovido e o 

segundo teve seu seguimento negado, prevalecendo a decisão no sentido 

de rejeitar a presente ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa em relação ao réu Aristóteles Ferreira da Fonseca.

No que diz respeito ao Agravo de Instrumento nº 70679/2009, aviado pela 

ré Elineide Therezinha Nascimento Machado, da decisão que lhe deu 

provimento, o Ministério Público opôs os Embargos de declaração nº 

30456/2010, que foram desprovidos (fls. 929/934). Irresignado, o Autor 

aviou Recurso Extraordinário de nº 111.029/2010, cujo seguimento foi 

negado, vindo, ainda, a ser negado seguimento ao Recurso de Agravo de 

Instrumento nº 26609/2011 para o STF (fls. 982/989). Manejou, ainda, o 

Recurso Especial nº 111032/2010 e, diante da negativa de seu 

seguimento, aviou Recurso de Agravo de Instrumento para o STJ sob o nº 

26611/2011, que foi improvido, prevalecendo a decisão no sentido de 

rejeitar a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

em relação à ré Elineide Therezinha Nascimento Machado.

 Em sede de contestação, a ré Elineide Therezinha Nascimento Machado 

suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de agir do Autor e, no 

mérito, defendeu a ausência de ato ilícito e de prejuízo ao erário.

 A ré Lopes e Oliveira Advogados Associados, representada por Valdir 

Francisco de Oliveira, opôs Embargos Declaratórios alegando, em síntese, 

ter a decisão de recebimento da inical sido omissa “ao não abordar 

nenhuma das questões factuais, recebendo a petição inicial sem nenhum 

fundamento jurídico válido” (fls. 886/892).

 O réu Jaeliton Rodrigues Lopes, também, opôs embargos de declaração 

em face da decisão que recebeu a inicial (fls. 974/981), sendo que, 

embora ambos recursos tenham sido conhecidos, não foram acolhidos (fl. 

991).

 Inconformados com a decisão que não deu provimento aos embargos 

declaratórios supramencionados, os réus Lopes e Oliveira Advogados 

Associados, representada por Valdir Francisco de Oliveira e Jaeliton 

Rodrigues Lopes interpuseram recurso de embargos de declaração (fls. 

998/1016 e fls. 1017/1022), utilizando-se dos seguintes argumentos:

 “(...) Em relação a esses Agravos, o juiz da causa, a fls. 907/909, em 

07/05/2010, disse o seguinte: “Do teor dos acórdãos se refere que a 

petição inicial foi rejeitada em face destes dois réus, fato esse que, se 

confirmado, poderá influenciar sobre maneira a decisão que analisar os 

embargos de declaração aviados por Lopes e Oliveira Advogados 

Associados representado por Valdir Francisco de Oliveira, que 

eventualmente, poderão ser acolhidos. Dessa forma, sobrepujo a 

apreciação dos embargos de declaração aqui opostos ao trânsito em 

julgado daqueles agravos de instrumento”.

 (...)

O juiz Alex Nunes Figueiredo, em 18/06/2013, desconsiderando essas 

ponderações do juiz do feito, julgou improcedentes os Embargos de 

Declaração propostos por estes embargantes (...) rendendo ensejo a 

estes novos Embargos de Declaração, já que ele não é juiz natural do 

processo, não sanou a omissão debatida, (os artigos 17, 8º, Lei 8429/94 e 

93, IX, CR). Tampouco manifestou-se acerca da existência de dolo e 

prejuízo ao erário, e ainda, e quedou-se silente acerca da opinião 

técnico-jurídica emitida pelos embargados, na qualidade de advogados.

 Arguiram, ainda, que “Caso não seja este o entendimento de Vossa 

Excelência, requer sejam os presentes embargos conhecidos e julgados 

procedentes para que os pontos suscitados passem a fazer parte da 

decisão combatida, ou seja, requer expressa manifestação sobre os 

artigos 17, § 8º, Lei 8429/92 e 93, IX, CR, sobre o juízo de exceção, sobre 

ausência de dolo, má-fé e prejuízo ao erário, e, ainda, sobre a 

caracterização de parecer técnico-jurídico como ato de improbidade, para 

fins de prequestionamento” (sic).

Ao arremate, alegaram que “(....) não praticaram nenhum ato que possa 

ser considerado como ímprobo, já que a atividade jurídica, per si, não pode 

ser considerada como ato administrativo, notadamente, quando ausentes 

a má-fé, o dolo e o prejuízo ao erário” (sic) (fls. 998/1016).

No tocante ao réu Jaeliton Rodrigues Lopes, este alegou que “(...) 

verifica-se que a decisão objurgada é omissa em relação á ausência de 

dolo do embargante e de prejuízo ao erário (...) Ausência de 

fundamentação (arts. 17, §8º, Lei 8429/92 e 93, IX, CR) – Da contradição – 
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Reconhecimento pelo TJMT de carência de fundamentação. Portanto, a 

decisão foi omissa já que o recebimento da petição inicial de ACP por ato 

de improbidade administrativa se sujeita á análise dos fatos constantes na 

defesa preliminar, impondo-se a prolação de decisão fundamentada” (sic).

 Suscitou, ainda, que “(...) o acórdão que deu provimento ao Agravo de 

instrumento manejado por Elineide Therezina Nascimento Machado, uma 

das requeridas desta ação, expressamente disse que a decisão que 

recebeu a inicial foi carente de fundamentação, mas deu pela rejeição da 

inicial em relação a agravante por outro motivo “(sic).

 Ao final, pugnou que “(...) os pontos suscitados passem a fazer parte da 

decisão combatida, ou seja requer expressa manifestação sobre os 

artigos 17, § 8º, Lei 8429/92 e 93, IX, CR, e, ainda, sobre a ausência de 

dolo e prejuízo ao erário” (sic).

 Este Juízo conheceu dos Embargos Declaratórios, porém os 

desproveram, consoante decisão de fls. 1029/1030.

 Não satisfeitos com a decisão que desproveu os aludidos embargos 

declaratórios, aviaram Recursos de Agravo de Instrumento os réus Lopes 

& Oliveira – Advogados Associados S.C., Valdir Francisco de Oliveira (nº 

0151121.44.2013.811.0000 –fls. 1033/1050) e o réu Jaeliton Rodrigues 

Lopes (nº 0155340-03.2013.811.0000 - fls. 1057/1073), sendo que o 

primeiro, apesar de não constar dos autos cópia do v. acórdão proferido, 

em pesquisa realizada ao sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, constata-se que foi provido. O segundo, indeferido, 

liminarmente, o efeito suspensivo (fls. 1085/1087), no mérito, foi provido 

(fls. 1129/1134).

Os réus Fundação Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso – Fema - 

MT, Elineide Therezinha Nascimento Machado, Aristóteles Ferreira da 

Fonseca, Lopes & Oliveira – Advogados Associados S.C., Valdir 

Francisco de Oliveira e Jaeliton Rodrigues Lopes, Frederico Guilherme de 

Moura Muller e Paulo César Vieira de Andrade foram devidamente citados 

(fl. 796, fl. 810, fl. 812, fl. 884, fl. 1089 e fl. 1094, respectivamente), sendo 

que apenas os réus Elineide Therezinha Nascimento Machado (fls. 

828/847), Lopes & Oliveira – Advogados Associados S.C., Valdir 

Francisco de Oliveira e Jaeliton Rodrigues Lopes (fls. 1098/1103), 

Frederico Guilherme de Moura Muller (fls. 1094/1097) e Paulo César Vieira 

de Andrade (fls. 1090/1093) apresentaram contestações.

O Autor impugnou as contestações (fls. 1105/1116).

O Estado de Mato Grosso permaneceu silente (fl. 1120).

É o relato do necessário. Decido.

Primeiramente, impende salientar que, com o provimento dos recursos de 

agravo de instrumento n. 70679/2009 (fls. 910/918) e 79715/2009 (fls. 

896/905), a decisão que recebeu a inicial foi reformada, em relação aos 

réus Elineide Therezinha Nascimento Machado e Aristóteles Ferreira da 

Fonseca, pois o juízo ad quem decidiu pela rejeição da ação em desfavor 

deles, extinguindo-se o processo.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise da contestação apresentada 

pela ré Elineide Therezinha Nascimento Machado (fls. 828/847).

 Ademais, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pelos sócios da Lopes & Oliveira – Advogados Associados S.C., Valdir 

Francisco de Oliveira e Jaeliton Rodrigues Lopes (fl. 620), sob o 

argumento de que não extrapolaram os poderes de representação da 

referida pessoa jurídica, já que, “Com efeito, todas as ações destes, 

desde o recebimento da Carta Convite, encaminhamento de Curriculum, 

informações sobre o Escritório e assinatura do Contrato se verificaram no 

exercício regular das prerrogativas Estatutárias”. (sic).

O Autor sustenta a legitimidade passiva dos réus Valdir Francisco de 

Oliveira e Jaeliton Rodrigues Lopes para responderem esta ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa calcados no fundamento de 

que foram beneficiados indiretamente pelos supostos atos ímprobos, 

hipótese albergada pelo art. 3º da Lei nº 8.429/92.

Pois bem.

 Segundo a teoria da asserção, as condições da ação se dão à luz das 

afirmações elaboradas pelo Autor em sua petição inicial, devendo o 

julgador considerar a relação jurídica deduzida em Juízo in status 

assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou.

 Discorrendo acerca da mencionada teoria, Alexandre Câmara esclarece:

“Parece-nos que a razão está com a teoria da asserção. As “condições 

da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao 

seu fim normal, qual seja a produção de um provimento de mérito. Sua 

presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por 

hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são 

verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias 

concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” 

significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha o 

direito material. Pense-se, por exemplo, na demanda proposta por quem se 

diz credor do réu. Em se provando, no curso do processo, que o 

demandante não é titular do crédito, a teoria da asserção não terá dúvidas 

em afirmar que a hipótese é de improcedência do pedido. Como se 

comportará outra teoria? Provando-se que o autor não é credor do réu, 

deverá o juiz julgar seu pedido improcedente ou considerá-lo ‘carecedor 

de ação’? A se afirmar que o caso seria de improcedência do pedido, 

estariam os defensores dessa teoria admitindo o julgamento da pretensão 

de quem não demonstrou sua legitimidade; em caso contrário, se chegaria 

à conclusão de que só preenche as ‘condições da ação’ quem fizer jus a 

um provimento jurisdicional favorável. Parece-nos, assim, que apenas a 

teoria da asserção se revela adequada quando se defende uma 

concepção abstrata do poder de ação, como fazemos. As ‘condições da 

ação’, portanto, deverão ser verificadas pelo juiz in status assertionis, à 

luz das alegações feitas pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas 

como verdadeiras a fim de se perquirir a presença ou ausência dos 

requisitos do provimento final”.

Em consonância com o entendimento doutrinário, a jurisprudência pátria 

assim vem decidindo:

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO 

QUE SE BASEOU NOS ELEMENTOS FÁTICOS DO PROCESSO PARA 

NEGAR O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. (...) 3. É pacífico o entendimento de que as 

condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações 

deduzidas na petição inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 

1.361.785/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 

Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 01/06/2015. (...) (STJ - 

AgRg no AREsp: 669449 RO 2015/0036536-0, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA 

DE PROVAS DAS CONDUTAS ÍMPROBAS. QUESTÃO DE MÉRITO. 

AFASTAMENTO DO BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS, POR EXPRESSA 

CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE 

CONTRARRAZÕES. - A aferição das condições da ação deve ocorrer in 

status assertionis, à luz das afirmações do demandante (Teoria da 

Asserção), partindo-se do pressuposto de são verdadeiras. Caso no 

curso da demanda seja demonstrado que as assertivas do autor não 

correspondem à realidade, há que se julgar improcedente o pedido, e não 

extinta a ação por ilegitimidade passiva, porquanto realizada cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição inicial. (...) (TJ-RS - AI: 

70058644741 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 

26/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2014)

(...) TEORIA DA ASSERÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - JULGAMENTO 

DO MÉRITO CONFORME ART. 515, § 3º DO CPC PELO TRIBUNAL - 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE 

REGISTRO - IRRELEVÂNCIA - CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO - VERIFICAÇÃO - 

PROMITENTE VENDEDOR - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - PEDIDO 

IMPROCEDENTE. -A legitimidade da parte deve ser analisada conforme a 

teoria da asserção. (...). (TJ-MG - AC: 10024120330774001 MG, Relator: 

Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2014).

Desse modo, se há indícios de que os sócios Valdir Francisco de Oliveira 

e Jaeliton Rodrigues Lopes foram beneficiados indiretamente em 

decorrência da participação em atos de improbidade administrativa 

perpetrados em face da FEMA, hipótese dos autos, quanto à sua 

legitimidade passiva, é tão-somente necessário que, ao menos em tese, 

sejam responsáveis pelo ato ímprobo, razão pela qual a preliminar de 

ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

 No que tange aos Embargos de Declaração aviados pelos réus Lopes & 

Oliveira – Advogados Associados S.C., Valdir Francisco de Oliveira e 

Jaeliton Rodrigues Lopes, considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso deu provimento para ambos, ao apreciar os agravos de 

instrumento (nº 0151121.44.2013.811.0000 –fls. 1033/1050 e nº 

0155340-03.2013.811.0000 - fls. 1057/1073), declarando a nulidade da 

decisão que recebeu a petição inicial, doravante, passo à fase regrada 
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pelo § 8º do art. 17, da Lei de Improbidade Administrativa.

Verifica-se que as descrições das condutas atribuídas aos réus Frederico 

Guilherme de Moura Muller, Paulo César Vieira de Andrade, Lopes & 

Oliveira – Advogados Associados S.C., Valdir Francisco de Oliveira e 

Jaeliton Rodrigues Lopes, juntamente com a documentação que instruiu o 

pedido, apontam indícios suficientes para o recebimento da petição inicial, 

senão vejamos:

Levando-se em consideração que o recebimento da ação de improbidade 

administrativa demanda avaliação meramente perfunctória (sem 

profundidade meritória), diante de ser regra a exigência da realização da 

licitação e havendo imputação de que a inexigibilidade, in casu, não 

obedeceu aos ditames da Lei nº 8.666/93, tenho como necessário o 

prosseguimento do feito para melhor visualização dos fatos 

controvertidos, sobretudo em virtude de que nessa fase vigora o princípio 

in dubio pro societate.

Indaga-se: Será necessário prosseguimento do feito para, tão-somente, 

no julgamento do mérito se decidir as questões controvertidas até então e 

as demais que surgirem em seu trâmite, quais sejam: “havia necessidade 

ou não de realizar processo licitatório? Se superada a primeira indagação, 

os serviços prestados pela Ré Lopes & Oliveira – Advogados Associados 

S.C. são notórios e detém singularidade? Houve motivação do ato de 

inexigibilidade?” Essas e outras questões somente poderão ser dirimidas 

após a instrução.

Corroboram os indícios apresentados pelo Autor em sua petição inicial, a 

cópia do Procedimento Licitatório de Inexigibilidade nº 675/02 (fls. 88/159), 

em especial da Comunicação Interna de fl. 139, do despacho pela 

inexigibilidade de fl. 140, da minuta do contrato administrativo (fls. 143/159 

e 202/208), dos documentos alusivos ao empenho e liquidação (fls. 

163/165; 172/178; e 256/258) e da Nota Fiscal de Serviços de fl. 171, 

documentos esses que apontam suposta irregularidade na contratação da 

empresa de consultoria jurídica Ré.

Quanto à presença da Ré Lopes & Oliveira – Advogados Associados S.C. 

no polo passivo desta ação, a legitimidade decorre do fato de que a Lei nº 

8.492/92 permite que os terceiros beneficiários sejam demandados em 

conjunto com os principais implicados nos atos elencados na inicial.

Isso se deve em virtude de que os terceiros particulares que praticam a 

conduta de improbidade, se verdadeiras as alegações do Autor, a 

realizam sempre em conjunto com o agente, como dispõe o artigo 3ª, da 

Lei de Improbidade Administrativa, “Art. 3° As disposições desta lei são 

aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, 

induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 

beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”. (negrito/grifo nosso)

 Em suma, o acessório (imputação aos supostos beneficiários) segue o 

principal (imputação ao suposto autor do ato de improbidade), razão pela 

qual somente na sentença poder-se-á definir a responsabilidade ou não 

de todos em relação aos fatos aduzidos na petição inicial.

Sobre o recebimento da petição inicial, importante colacionar o 

entendimento dos Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, que ao 

discorrerem sobre o tema na obra “Improbidade Administrativa”, 4ª Edição, 

Ed. Lúmen Juris, Rio de Janeiro - 2009, páginas 703, ensinam que:

“Relembre-se, mais uma vez, que o momento preambular, antecedente ao 

recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado da causa 

petendi exposta pelo autor em sua vestibular, servindo precipuamente, 

como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, evitando 

lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, que, tal como se verifica 

na seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se 

do princípio in dúbio pro societate, não coartando, de forma perigosa, a 

possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o 

alegado na inicial”. (grifo nosso). Ressalta-se que a jurisprudência também 

se direciona nesta trilha:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA AÇÃO AJUIZADA – REQUISITOS 

PRESENTES – ADMISSIBILIDADE – QUESTÕES DE MÉRITO A SEREM 

ANALISADAS OPORTUNAMENTE – IMPROVIDO. Havendo indícios de 

irregularidades, mostra-se temerário rejeitar de plano a ação civil pública, 

seja porque importa tornar iníquo o direito constitucional de ação, seja por 

impor absolvição liminar sem processo, seja por tolher a possibilidade de 

êxito do autor civil em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial. 

Assim, para o recebimento da inicial, basta à simples presunção da 

existência dos fatos com a eiva de imoralidade administrativa ou conduta 

desidiosa do agente e a qualificação da ilicitude. (Ag. Reg. n. 

2008.038095-7/0001-0 - TJMS – 5ª T. Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 

j. em 25.06.2009).

“ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - PETIÇÃO INICIAL - RECEBIMENTO - (...)

A existência ou não de ato de improbidade a ser punido será verificada 

após o regular trâmite processual. Apenas se comprovada efetivamente à 

inexistência de ato de improbidade, da improcedência da ação ou ainda a 

inadequação da via eleita é que poderia ser rejeitada a ação, caso os 

elementos trazidos nas informações preliminares pudessem formar 

convencimento do juiz nesse sentido.” (TRF 4ª R. - AI 

2005.04.01.049224-9 - 4ª T. - Rel. Des. Fed. Valdemar Capeletti - DJU 

10-5-2006 - p. 815).

“Estando presentes os indícios para a instauração da ação de improbidade 

por atos administrativos ímprobos e havendo necessidade de apuração 

durante a instrução probatória a fim de fazer análise conclusiva acerca 

das alegações do órgão ministerial, mantém-se o despacho que recebeu a 

inicial da ação.” (TJRO - AI 100.001.2004.018878-6 - C.Esp. - Rel. Des. 

Sansão Saldanha - J. 16-11-2005).

Assim, ausentes as hipóteses de rejeição da petição inicial descritas no 

artigo 17, § 8º da Lei n. 8.429/92, afastada a preliminar suscitada pelos 

Réus e havendo elementos probatórios idôneos que indiquem a 

verossimilhança dos atos de improbidade administrativa imputadas, a 

petição inicial deve ser recebida (art. 17, § 9º).

No que tange às matérias de mérito defendidas, estas serão analisadas 

quando da resolução da lide, onde será sopesado todo o material 

probatório produzido no processo.

Não havendo outra matéria a ser analisada, decido:

a)- Em decorrências das decisões proferidas nos recursos de agravo de 

instrumento n. 79715/2009 (fls. 896/905) e n. 70679/2009 (fls. 910/918), 

que rejeitaram a petição inicial da presente ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa em relação aos réus Elineide Therezinha 

Nascimento Machado e Aristóteles Ferreira da Fonseca, sob o fundamento 

da inexistência de prática dos atos de improbidade a eles imputados na 

petição inicial, julgo improcedente as pretensões formuladas em seus 

desfavores, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, via de 

consequência, proceda-se à exclusão dos nomes dos aludidos réus do 

polo passivo desta ação, em especial, à margem da distribuição, da capa 

dos autos e do Sistema Apolo, certificando-se o necessário (fls. 895/905 

e 910/918) e observando-se que a contestação apresentada pela Ré 

Elineide Therezinha Nascimento Machado (fls. 828/847) deverá ser 

desentranhada e devolvida ao respectivo subscritor;

b)- Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus Valdir 

Francisco de Oliveira e Jaeliton Rodrigues Lopes e, diante da anulação da 

decisão de fls. 784/786, nos termos dos artigos 281 e 282 do CPC/2015, 

declaro inválidos os atos processuais praticados a partir de então, por 

conseguinte, em nova análise, calcado nos fundamentos ora exarados, 

recebo a petição inicial em face dos réus Frederico Guilherme de Moura 

Muller, Paulo César Vieira de Andrade, Lopes & Oliveira – Advogados 

Associados S.C., Valdir Francisco de Oliveira e Jaeliton Rodrigues Lopes;

c)- Efetue a intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo § 3° do 

artigo 17 da Lei 8.429/92;

d)- Determino a realização de nova citação dos réus Frederico Guilherme 

de Moura Muller, Paulo César Vieira de Andrade, Lopes & Oliveira – 

Advogados Associados S.C., Valdir Francisco de Oliveira e Jaeliton 

Rodrigues Lopes para, no prazo legal, apresentarem contestação. 

Decorrido o prazo, certifique-se, em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para, querendo, impugná-las;

e)- Escoado o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, retornem-me os autos conclusos;

 f)- No mais, para se evitar o tumulto processual, sem prejuízo do 

cumprimento das determinações supramencionadas, proceda-se ao 

desentranhamento das contestações antes apresentadas pelos Réus 

Paulo Cézar Vieira de Andrade (fls. 1090/1094), Frederico Guilherme de 

Moura Muller (fls. 1094/1097) e Lopes & Oliveira – Advogados Associados 

S.C., Valdir Francisco de Oliveira e Jaeliton Rodrigues Lopes (fls. 

1098/1103) e da impugnação a tais peças apresentada pelo Autor (fls. 

1105/1115), entregando-as aos respectivos subscritores; e

g) Proceda-se à juntada aos autos do acórdão proferido no Agravo de 

Instrumento nº 151121/2013, aviado pelos réus Lopes & Oliveira – 

Advogados Associados S.C., Valdir Francisco de Oliveira e Jaeliton 

Rodrigues Lopes.

Expeça-se o necessário, citem-se, intimem-se e cumpra-se.
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OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA VIANA LOPES - 

OAB:6.307-B/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF

 Ante o exposto:a)Defiro o pedido formulado pelo Autor e determino que 

passe o presente feito a tramitar em regime de segredo de justiça, 

restringindo-se seu acesso ao Ministério Público e advogados 

eventualmente habilitados pelos Réus;b)Indefiro o pedido do Ministério 

Público de citação por meio de edital do réu Agenor Jacomo Clivati, por 

conseguinte, determino que o Parquet, no prazo de 15 (quinze) dias, 

diligencie junto aos cadastros de órgãos públicos e/ou de concessionárias 

de serviços públicos, com o intuito de localizar o paradeiro do referido réu, 

apresentando em Juízo o(s) extrato(s) de pesquisa(s ) 

realizada(s).c)Concretizada a determinação supra e juntados aos autos 

seus resultados, em localizando novo endereço para notificação deste, 

expeça-se o necessário. d)Diante dos documentos de fls. 1602/1611, 

deverão os réus se manifestarem, no prazo legal; e)Após o decurso do 

prazo anterior, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, para querendo, se manifestar acerca dos documentos 

de fls. 1634/2218;f)Determino a intimação do subscritor da manifestação 

de fl. 2222, qual seja, Dr. Mário Ribeiro de Sá para, no prazo de 15 

(quinze) dias se manifestar se persiste o interesse ou não na vista dos 

autos e regularizar a representação processual do réu Agenor Jacomo 

Clivati;No mais, certifique se o cadastro dos patronos dos réus está 

devidamente atualizado, em caso negativo, proceda-se o 

necessário;Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 447036 Nr: 21168-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PAGOT, AFONSO ADALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - OAB:PROM 

DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, DIOGO EGIDIO SACHS - OAB:4.894/MT, ELLY 

CARVALHO JUNIOR - OAB:6.132/B, FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, 

JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:12055, KARYNNA SENA 

COSTA - OAB:14.166/MT, YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão de fl. 1.219, 

remeto o presente feito a matéria para intimar as defesas dos requeridos 

para apresentarem memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias, observando 

que em razão da pluralidade de requeridos, com patronos distintos, o 

processo não poderá ser retirado da secretaria da Vara, salvo se 

realizada em conjunto ou prévio ajuste, com petição nos autos ou, ainda, 

carga rápida, para obtenção de cópias (art. 107, §§2° e 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 824026 Nr: 30103-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente a manifestar, no prazo de cinco (05) dias e sob 

pena de desistência tácita, se abdica da penhora realizada (fls. 203 e 

225), uma vez que a suspensão deste feito, conforme pretendido (fl. 234), 

é incompatível com a existência de constrição de bens.

 Às providências.
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